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1. Cyflwyniad a nod y proffil 

Mae’r proffil hwn yn edrych ar sefyllfa’r Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf, a’r ffordd mae siaradwyr Cymraeg yr ardal yn defnyddio’r Gymraeg yn eu 

cymunedau. 

Y nod yw edrych ar gyd-destun y Gymraeg heddiw yn yr ardal fel bod modd ystyried sut i gynyddu cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg ddefnyddio’r 

Gymraeg. Bydd yn cynorthwyo’r Fenter i gynllunio’n strategol a gweithredu fel partner dylanwadol wrth i sefydliadau orfod ateb y gofynion statudol 

sydd arnynt o ran y Gymraeg yn eu hardaloedd. 

Seiliwyd y proffil hwn ar ystadegau Cyfrifiad 2011; Arolwg Defnydd Iaith 2013-15, Llywodraeth Cymru; Cyfrifiad Lefel Disgyblion Ysgolion Cymru 2015, 

Llywodraeth Cymru; Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned: Astudiaeth Ymchwil, Prifysgol Bangor 2015; gan gyfeirio hefyd at ganlyniadau arolwg a 

gynhaliwyd yn ardaloedd Mentrau’r De Ddwyrain yn ystod mis Chwefror a Mawrth 2016, gyda 733 o ymatebion ac arolwg effaith Covid ar 

gymdeithasau Cymraeg 2020. 

Mae’r proffil hwn yn gyfuniad o broffil a grëwyd gan Cwmni Nico yn 2016, ymchwil ar raglenni trechu tlodi y Sir a grëwyd gan Gwmni Arad a Menter 

Iaith RhCT yn 2016 ac ychwanegiadau perthnasol Menter Iaith RhCT 2021. 

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 

Amcan elusennol Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yw ‘I WELLA ADDYSG Y CYHOEDD AM YR IAITH GYMRAEG A HYRWYDDO’R IAITH GYMRAEG YN 
DDIWYLLIANNOL A THRWY’R CELFYDDYDAU.’   

Ein nod uchelgeisiol yw i ‘sicrhau bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yn Rhondda Cynon Taf ac yn iaith fyw yn ein cymunedau’.  

Rydym yn cyflawni hyn trwy gyfres o amcanion strategol: 

hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg trwy gefnogi a darparu gweithgareddau a gwasanaethau celfyddydol, addysgol a diwylliannol er lles y 
gymuned yn Rhondda Cynon Taf, fydd yn hyrwyddo dinasyddiaeth a datblygu cymunedol trwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli a buddsoddiad 
cymdeithasol yn y Gymraeg;  
 
sicrhau ein bod yn cynyddu cyfleoedd i bobl o bob oed ddefnyddio’r Gymraeg yn naturiol fel iaith gymunedol trwy hyrwyddo dinasyddiaeth 
gadarnhaol, cynllunio a chefnogi datblygu cymunedol, cynnal cyflogaeth a sicrhau cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol; 
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gweithio’n bartneriaethol er mwyn sicrhau safonau uchel ym mhob maes arbenigol ac er mwyn annog a chefnogi busnesau a darparwyr 
gwasanaethau i sylweddoli budd yr iaith ac i gynllunio’n rhagweithiol i gynyddu eu gweithredoedd Cymraeg. 
 

Cyd-destun 

Mae Rhondda Cynon Taf yn ardal eang iawn sydd â hanes cyfoethog iddi – mae’r sir yn ymestyn o Fannau Brycheiniog yn y gogledd i gyrion 

Caerdydd yn y de. Oddi mewn i’r sir mae tair ardal benodol sef Taf Elái, Cynon a’r Rhondda. Er nad oes pellter maith rhwng yr ardaloedd fel hed y 

frân, mae’r tair ardal yn annibynnol ac yn wahanol iawn i’w gilydd, yn gymysgedd o ardaloedd trefol, rhannol drefol a gwledig. 

 

Yn ôl ffigurau’r Llywodraeth, Rhondda Cynon Taf yw un o’r siroedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru ac mae nifer uchel o ardaloedd y sir – yn y 

gogledd a’r canolbarth yn bennaf – ymhlith y 10% o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae hyn yn gosod heriau sylfaenol i’r 

awdurdod lleol o ran iechyd, lles, cyflogaeth a sgiliau pobl yr ardal.  

 

Sefydlwyd Menter Iaith Rhondda Cynon Taf (Menter Taf Elái yn wreiddiol) ddechrau’r nawdegau er mwyn ateb y galw cynyddol yn yr ardal i 

hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg drwy greu cyfleoedd a gwasanaethau i drigolion y sir ddefnyddio’r iaith o fewn eu cymunedau lleol. 

Mae’r Fenter yn canolbwyntio ar y meysydd strategol canlynol: 

• Cynnal a datblygu gwasanaethau plant y Fenter 

• Cynnal a datblgu gwasanaeth ieuenctid gwirfoddol o’r enw Timau Ieuenctid Menter (TIM) 

• Cynnal digwyddiadau a gweithgareddau amrywiol a pherthnasol er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg  

• Codi proffil yr iaith trwy ei digwyddiadau celfyddydol sylweddol sydd wedi eu brandio fel Parti Ponty, Parti Dar a Pharti Orci yn bresennol. 

• Creu, datblygu a sicrhau cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol a chynhwysfawr a hwyluso a threfnu profiadau gwaith a phrentisiaethau ieuenctid 

cyfrwng Cymraeg er mwyn datblygu gwerth a defnydd ieithyddol yn y farchnad lafur. 

• Cefnogi canolfannau a gweithio’n bartneriaethol er mwyn tyfu capasiti’r Gymraeg o fewn y Sir. 
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Mae’r Fenter yn gweithredu patrwm datblygu cymunedol ym mhob sector. Nodir ‘rhoddir pwyslais strategol ar ymchwil, trafod a chreu datblygiadau 

yn unol â gofynion, dyheadau a syniadau cymunedau er mwyn sicrhau darpariaethau holistaidd, pellgyrhaeddol a pherchnogaeth llawn y cymunedau 

hynny i’r gweithredoedd a’r datblygiadau.’  

Mae swyddfa’r Fenter wedi’i lleoli yn y Porth a gyda’i phartneriaid yn y Fforwm Iaith sirol, mae’n gweithredu fel ffynhonnell o arbenigedd o ran 

hyrwyddo’r Gymraeg yn yr ardal. Mae’n bartner allweddol i’r Awdurdod Lleol o ran ei gynorthwyo i wireddu’r nod o gynnal a chynyddu nifer y 

siaradwyr Cymraeg dros y blynyddoedd i ddod.  

Yn ogystal â chynyddu cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg ehangu eu defnydd o’r iaith yn eu bywydau bob dydd, bydd angen i’r cyngor a’i bartneriaid 

gynllunio’n strategol ar gyfer yr hirdymor i gynyddu nifer ei siaradwyr. Yn rhanbarth y De Ddwyrain, mae cynyddu cyfleoedd addysg Gymraeg yn 

hanfodol, a law yn llaw â hynny, mae angen sicrhau bod gan y gweithlu dwyieithog sy’n cael ei greu, gyfle i barhau i ddefnyddio’r Gymraeg yn y 

byd gwaith. Elfen bwysig arall yw denu pobl i ddysgu’r iaith o’r newydd ac i fagu hyder yn y sgiliau sydd ganddynt ar ba bynnag lefel, ac mae 

dilyniant a chefnogaeth yn hollbwysig i hyn. 

 

2. Effaith Covid-19 ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymunedol. 
Ers mis Mawrth 2020, mae Cymru a’r byd yn ehangach wedi bod mewn cyfyngiadau amrywiol er mwyn ceisio rheoli llediad ac effaith Covid-19 ar 

bobl a’n cymunedau. Mae’r pandemig a’r rheoliadau cymdeithasol angenrheidiol sydd wedi eu gweithredu er mwyn ymateb iddo wedi cael effaith 

digynsail ar bob haen ac agwedd o’n cymdeithas a’n bywydau. Mae’n anorfod felly ei fod hefyd wedi cael effaith ar y Gymraeg. Un agwedd o’r effaith 

hynny sydd wedi dechrau cael ei fesur, yw’r effaith ar allu cymdeithasau a grwpiau gwirfoddol Cymraeg i gwrdd. Mae’n hysbys iawn i ni pa mor 

bwysig yw’r cymdeithsau a grwpiau yma i alluogi pobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Cynhaliwyd arolwg byr a chyflym ym mis Medi 2020 

er mwyn dechrau creu darlun o’r effaith hynny. Mae’n bwysig nodi mai canran o’r grwpiau wnaeth ymateb oherwydd sefyllfaoedd amrywiol yn 

ymwneud a’r pandemig. Mae’n bwysig nodi hefyd bod y sefyllfa wedi newid unwaith yn rhagor ers yr arolwg cyflym hwn. 

 

Ymatebodd 28 grwp cymunedol unigol a 6 sefydliad sy’n cwmpasu nifer o grwpiau cymunedol i’r arolwg. Y sefydliadau oedd Menter Iaith RhCT, yr 

Urdd, Mudiad Meithrin, Artis Cymuned, Prifysgol De Cymru a Chlwb y Bont. Mae’r sefydliadau yn cynnwys nifer o grwpiau cymunedol gweithredol. 

Mae’n bwysig nodi hyn wrth ddadansoddi’r data. 

Menter Iaith RhCT – 17 o grwpiau cymunedol gweithredol eu hunain a chefnogi sefydliadau a 8 grwp cymunedol yn uniongyrchol 
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Urdd (amcangyfrif lleol rhwng y ddwy ranbarth a’r ddarpariaeth chwaraeon) – 16 o grwpiau gweithredol 

Mudiad Meithrin – 7 o gylchoedd wedi ymateb yn unigol. 22 o ddarpariaethau yn y Sir 

Prifysgol De Cymru – 1 prif grwp cymdeithasol Cymraeg 

Artis Cymuned  – 10 grwp 

Clwb y Bont – 8 o grwpiau rheolaidd a llawer mwy o ddigwyddiadau. 

 

Dyma gopi o’r adroddiad a luniwyd gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnwys y canfyddiadau’n Genedlaethol:  

https://llyw.cymru/effaith-covid-19-ar-grwpiau-cymunedol-cymraeg-canfyddiadau-arolwg 

 

Roedd pob grwp namyn 1 yn cwrdd yn rheolaidd cyn mis Mawrth 2020. Grwp newydd gan Menter Iaith oedd yr un yna ac mae 3 arall wedi eu 

hychwanegu ers yr arolwg hwn.  

 

Cymraeg oedd defnydd iaith pob grwp heblaw 1, sef Artis Cymuned, sy’n darparu gweithgareddau yn Saesneg yn bennaf ar hyn o bryd er yn datblygu 

mwy o arfer dwyieithog a gweithio partneriaethol Cymraeg gyda’r Fenter. 

 

Nododd 12 grwp eu bod wedi addasu eu gweithgarwch i fod ar lein. 

Cylchoedd Meithrin a Chlybiau Carco wedi ail agor ers yr arolwg pan mae’r cyfyngiadau yn caniatau. 

Urdd – dim grwpiau wedi cyfarfod (ar yr adeg honno) 

Clwb y Bont – dim grwpiau wedi cyfarfod 

Artis Cymuned – pob grwp ar lein neu wedi cwrdd 

Menter Iaith – pob grwp wedi addasu ar lein neu gwrdd namyn 1 (grwp drama) 

PDC – 1 grwp wedi addasu ar lein 

 

Roedd 60% wedi nodi eu bod wedi dysgu ffordd newydd o weithio ers y pandemig ac roedd tri chwarter yn dweud y bydden nhw’n mynd yn ol i 

weithredu fel yr oedden nhw ond gydag ambell i newid. Roedd rhai cylchoedd meithrin yn gofidio am y dyfodol. 

Cymorth ariannol oedd gofyn llawer fel cymorth wedi’r pandemig, gyda 2 grwp yn gofyn am gymorth gyda chyngor am weithgareddau a grantiau 

posib. 

 

https://llyw.cymru/effaith-covid-19-ar-grwpiau-cymunedol-cymraeg-canfyddiadau-arolwg


     

7 

 

Proffil Ieithyddol Rhondda Cynon Taf 2021 

Gobaith y mwyafrif yw ail gydio pan bydd y pandemig drosodd ond bod ansicrwydd ynglŷn â’r niferoedd fydd yn mynychu.  

Un peth cyson a chlir iawn oedd bod niferoedd pob grwp yn sefydlog neu wedi cynyddu cyn y pandemig. Bydd yn cymryd amser i’r sefyllfa hynny ail 

gydio yn llawn. 

 

 

3. Demograffeg y Gymraeg 

Niferoedd a chanrannau fel cymhariaeth 

Yn ôl cyfrifiad 2011 mae dros 20% o boblogaeth Rhondda Cynon Taf yn meddu ar beth gwybodaeth o’r Gymraeg h.y. deall, siarad, darllen neu 

ysgrifennu neu gyfuniad o’r rhain.  

12.3% o siaradwyr rhugl Cymraeg sydd yn Rhondda Cynon Taf, ond mae’n bwysig gosod y ffigwr hwn mewn cyd-destun nifer poblogaeth. Wrth 

gymharu nifer poblogaeth o siaradwyr Cymraeg Rhondda Cynon Taf gyda chymunedau eraill yng Nghymru mae’n gosod darlun tra wahanol o statws 

y Gymraeg o fewn y Sir.  
 

Awdurdod Lleol Yn Siarad Cymraeg                    1991 Yn siarad Cymraeg 2001 Yn siarad Cymraeg 2011 

       

 

Nifer Canran Nifer Canran Nifer Canran 

Rhondda Cynon Taf 20,038 9 27,946 12.5 27,779 12.3 

Caerdydd 18,089 6.6 32,504 11 36,735 11.1 

Ceredigion 36,027 59.1 37,918 52 34,964 47.3 

Powys 23,589 20.5 25,814 21.1 23,990 18.6 

Merthyr Tudful 4,238 7.5 5,532 10.2 5,028 8.9 

Conwy 31,444 30.6 31,298 29.4 30,600 27.4 
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Disgrifiad o’r Sir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r ardal mae’r Fenter yn gweithredu ynddi yn eang iawn. Mae’r Sir 

yn cynnwys rhan fawr o Gymoedd De Cymru ac yn ymestyn o Fannau 

Brycheiniog yn y Gogledd i gyrion Caerdydd yn y De. Mae’n cynnwys 

cymysgedd o ardaloedd trefol, rhannol drefol a gwledig ar y 

mynyddoedd a’r ffermdir isel.  

Rhondda Cynon Taf yw’r ail fwrdeistref leol fwyaf yng Nghymru. Cafodd 

ei ffurfio ym 1996 o fwrdeistrefi Rhondda, Cynon a Thaf Elai. Mae’n 

ymestyn dros 424km sgwâr ac mae ganddi boblogaeth o 234,410 

(cyfrifiad 2011). Mae yna 52 ward etholiadol o fewn y Sir, gydag 8 

clwstwr cymunedau’n gyntaf. Mae cysylltaiadau ffyrdd strategol yn 

cysylltu’r cymunedau gyda’r M4, A465 a’r A470.  

Mae 6 tref yn y Sir a 62 o bentrefi, er bod rhai o’r pentrefi hynny yn 

ymddwyn fel trefi. Dwy dref fawr sydd yn y Sir sef Aberdâr a 

Phontypridd sydd â tua 30,000 o drigolion yr un.  

Mae buddsoddiad mawr wedi bod yn adeiladwaith, strwythr a 

datblygiadau cymunedol yn Aberdâr, Pontypridd a Glynrhedynog. Bydd 

mwy o fuddsoddiad yn y dyfodol. 

Mae ymdrech fawr i ddenu busnesau newydd i Rondda Cynon Taf.  

 

Mae’r map hwn yn dangos sgiliau Cymraeg pobl Rhondda Cynon Taf yn 

2011: 
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Roedd canlyniadau Cyfrifiad 2011 yn dangos gostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru ers 2001. Mae’r gostyngiad hwn hefyd yn cael ei 

weld yn Rhondda Cynon Taf.  

Tabl 1: Cymhariaeth yn nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 2011 

 

 Yn gallu siarad Cymraeg (Nifer)  Yn gallu siarad Cymraeg (Canran) 

 2001 

 

2011 

 
 2001 2011 

Rhondda Cynon Taf 27,946 27,779  12.5 12.3 

Rhanbarth 173,445 174,782  11.6 10.9 

Cymru 582,368 562,016  20.8 19.0 

 

Tabl 2: Nifer a chanran siaradwyr Cymraeg Cymunedau (wardiau) Rhondda Cynon Taf o Gyfrifiad 2011 

Cefndir gwyn i’r cymunedau sydd yn meddu ar ganran uwch na chyfartaledd y Sir o siaradwyr Cymraeg. Cefndir coch i’r cymunedau sy’n meddu ar 

ganran llai na chyfartaledd y Sir o siaradwyr Cymraeg. Gwelir bod clystyrau mwy o gymunedau a chanrannau uwch yn ne’r Sir, tra bod pocedi o 

ganrannau uwch yng nghymunedau mwyaf gogleddol y Sir o amgylch Treorci yn y Rhondda a Hiwaun a Llwytgoed i’r Gogledd o Aberdar. 

Cymuned Poblogaeth dros 3 

oed 

Siaradwyr 

Cymraeg 

CANRAN 

Llanilltud Faerdref 14,587 2,501 17.1 

Hirwaun 4,799 788 16.4 
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Pont-y-clun 7,730 1,232 15.9 

Treherbert 5,503 857 15.6 

Y Rhigos 869 135 15.5 

Ynys-y-bwl a Choed-y-cwm 4,484 676 15.1 

Ffynnon Taf 3,522 528 15 

Treorci 7,465 1,085 14.5 

Llwytgoed 1,271 183 14.4 

Llantrisant 14,731 2,068 14 

Llanhari 3,460 482 13.9 

Y Porth 5,764 769 13.3 

Llanharan 6,969 909 13 

Pontypridd 31,538 3,978 12.6 

Yr Ystrad 5,652 692 12.2 

Pentre 5,035 610 12.1 

Glynrhedynog 4,034 478 11.8 

Aberdâr 14,054 1,625 11.6 

Ynys-hir 3,185 361 11.3 

Tonyrefail 11,852 1,286 10.9 

Cwm-bach 4,229 448 10.6 

Pen-y-waun 2,913 305 10.5 

Aberpennar 7,114 740 10.4 

Pendyrys 4,368 443 10.1 

Tonypandy 3,609 353 9.8 

Y Maerdy 3,046 296 9.7 

Pen-y-graig 5,330 497 9.3 

Aberaman 9,411 870 9.2 
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Y Cymer 4,605 423 9.2 

Llwyn-y-pia 2,178 198 9.1 

Trehafod 678 62 9.1 

Abercynon 6,125 552 9 

Cwm Clydach 2,695 238 8.8 

Penrhiw-ceibr 5,564 491 8.8 

Trealaw 3,871 334 8.6 

Y Gilfach-goch 3,315 286 8.6 

Ffynhonnell: Proffil Iaith RhCT 2016 Cwmni NICO 

 

Cymunedau haen is y Sir 

Rhan o’r darlun yw hwn. Yn 2016, cynhaliodd y Fenter waith ymchwil mewn partneriaeth â Chwmni Arad i ardaloedd  a dulliau gweithredu Cymraeg 

Cymunedau’n Gyntaf. Er nad yw Cymunedau’n Gyntaf yn bodoli fel endid mwyach, mae’r ardaloedd blaenoriaeth ar sail tlodi yn dal i fodoli a’r data’n 

parhau’n berthnasol iawn. Dyma ddarlun o ardaloedd haen is y Sir a’i nifer a chanrannau o siaradwyr Cymraeg. 

Treherbert 1 yw ardal gynnyrch ehangach haen is tlotaf y Sir (hen ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf) sydd â’r nifer a’r ganran uchaf o siaradwyr 

Cymraeg. Canran y siaradwyr Cymraeg yw 17.8 y cant, sydd yn sylweddol uwch na’r ganran ar draws yr awdurdod lleol cyfan (12.3 y cant). Yn wir, 

mae’r data yn dangos bod 14 o ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yng nghlystyrau (Cymunedau’n Gyntaf) lle mae canran y siaradwyr Cymraeg 

yn uwch nag yn yr awdurdod yn gyfan. Mae cyfran o’r rhain yn y Rhondda Fawr (gan gynnwys ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn Ystrad a 

Threorci, yn ogystal ag yn Nhreherbert). 
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Tabl 3: ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn ôl nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffynhonnell: Adroddiad Y Gymraeg o fewn rhaglenni trechu tlodi RhCT 2016 

Cymhariaeth dyraniad oed siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 2011 

Yn y tabl isod, ceir cymhariaeth mewn niferoedd a chanrannau siaradwyr Cymraeg y Sir fesul grŵp oed rhwng cyfrifiad 2001 a chyfrifiad 2011. Mae’r 

grŵpiau oed sy’n dangos gostyngiad mewn nifer a chanran wedi eu uwcholeuo yn goch, y rhai sy’n dangos gwahaniaeth cynnydd rhwng canran a 

Rhestr uchaf (niferoedd) o ardaloedd cynnyrch ehangach haen is Cymunedau’n 
Gyntaf 

Rhestr uchaf (canran) o ardaloedd cynnyrch ehangach haen is 

Cymunedau’n Gyntaf 
 

1. W01001265 Treherbert 1 262 1. W01001265 Treherbert 1                                17.8% 
2. W01001282 Ynysybwl 1 243 2. W01001268 Treherbert 4                                16.1% 
3. W01001238 Rhydfelen Canolog/Ilan 2 223 3. W01001267 Treherbert 3                                15.1% 
4. W01001268 Treherbert 4 221 4. W01001238 Rhydfelen Ganolog/Ilan 2                                14.0% 
5. W01001281 Ynyshir 2 213 5. W01001234 Rhondda 1                                14.0% 
6. W01001267 Treherbert 3 206 6. W01001287 Ystrad 3                                13.8% 
7. W01001137 Gogledd Aberaman 1 205 7. W01001281 Ynyshir 2                                13.2% 
8. W01001271 Treorci 3 198 8. W01001181 Glyn-coch 2                                13.2% 
9. W01001234 Rhondda 1 197 9. W01001175 Ferndale 1                                13.0% 
10.  W01001287 Ystrad 3 195 10.  W01001266 Treherbert 2                                13.0% 
11.  W01001185 Hawthorn 2 194 11.  W01001239 Rhydfelen Ganolog /Ilan 3                                12.7% 
12.  W01001275 Tylorstown 2 193 12.  W01001282 Ynysybwl 1                                12.6% 
13.  W01001175 Ferndale 1 182 13.  W01001271 Treorci 3                                12.6% 
14.  W01001181 Glyn-coch 2 179 14.  W01001185 Hawthorn 2                                12.5% 
15.  W01001202 Maerdy 1 172 15.  W01001188 Hirwaun 3                                12.2% 
16.  W01001250 Dwyrain Tonyrefail 2 172 16.  W01001250 Dwyrain Tonyrefail 2                                12.1% 
17.  W01001239 Rhydfelen Ganolog/Ilan 3 168 17.  W01001207 Gorllewin Aberpennar 2                               11.8% 
18.  W01001266 Treherbert 2 168 18.  W01001171 Cymer 1                               11.4% 
19.  W01001251 Dwyrain Tonyrefail 3 167 19.  W01001251 Dwyrain Tonyrefail 3                               11.3% 
20.  W01001255 Gorllewin Tonyrefail 3 167 20.  W01001172 Cymer 2                         11.3% 

    
62.  W01001219 Pen-y-graig 3  93 62.  W01001219 Pen-y-graig 3 7.3% 

63.  W01001200 Llwynypia 1 92 63.  W01001144 Abercynon 2 7.2% 

64.  W01001260 Trealaw 2 92 64.  W01001173 Cymer 3 7.1% 
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nifer mewn gwyrdd, a’r rhai sy’n dangos cynnydd mewn nifer a chanran yn wyn. Rhaid tybio bod y gwahaniaethau rhwng nifer a chanran yn cael ei 

achosi gan newid yn niferoedd y grŵpiau oed hynny yn gyffredinol o fewn y boblogaeth.  

Mae’n galonogol gweld twf mor glir yn y grŵpiau oed rhwng 20 a 44 mlwydd oed, yn ogystal a thŵf yn y grŵpiau oed iau. Darlun o deuluoedd ifanc 

yn symud i’r Sir neu effaith blynyddoedd cynyddol o addysg Gymraeg yw dau o’r prif resymau o bosib. Testun pryder yw’r gostyngiad mewn 

niferoedd a chanrannau rhwng 10 a 19eg mlwydd oed. Bydd yj ddifyr gwled effaith y gostyngiad hwn ar niferoedd cyfrifiad 2021. Mae’n anodd 

meddwl beth yw’r rhesymau am y gostyngiad hwn tu hwnt i awydd yr oed i gyfaddef gwerth y Gymraeg, neu bod niferoedd trosglwyddiad rhwng 

cynradd ac uwchradd wedi dioddef yn ddybryd yn ystod y ddegawd.   

Tabl 4: Cymhariaeth yn niferoedd/canrannau ar draws ystod oedran –rhwng 2001 a 2011 

Grŵp oedran % siaradwyr 

Cymraeg 2001 

% siaradwyr 

Cymraeg 2011 

Nifer siaradwyr 

Cymraeg 2001 

Nifer siaradwyr 

Cymraeg 2011 

Pawb (dros 3) 12.5 12.3 27,946 27,779 

3-4 oed 16.7 20.3  982  1,137 

5-9 oed 27.4 30.7  4,104  4,028 

10-14 oed 34.2 34.2  5,606  4,750 

15-19 oed 27.1 26.5  4,081  3,942 

20-24 oed 14.3 15.7  2,060  2,541 

25-29 oed 10.6 14.6  1,514  2,158 

30-34 oed 7.9 12.5  1,302  1,769 

35-39 oed 6.6 9.7  1,124  1,413 

40-44 oed 5.9 6.8  913  1,143 

45-49 oed 5.8 5.6  834  934 

50-54 oed 5.4 4.8  880  732 

55-59 oed 5.3 4.6  723  636 
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60-64 oed 5.0 4.3  586  665 

65-69 oed 5.3 4.5  560  544 

70-74 oed 6.3 3.7  592  363 

75-79 oed 8.9 4.0  747  309 

80+ oed 14.4 6.9  1,338  715 

Ffynhonnell: Proffil Iaith RhCT 2016 Cwmni NICO 

 

Ffigyrau cymharol fesul oed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 

Mae’r siart canrannau  yn dangos bod cwymp yn nifer y 

boblogaeth hŷn sy’n siarad Cymraeg ond bod tŵf 

cyffredinol yn yr oedrannau o dan 45 mlwydd oed. 

Mae’r ffigyrau yma’n weddol gyson gydag ardaloedd 

eraill cyffelyb yng Nghymru. 

 

Ffynhonnell: Statiaith 

http://statiaith.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/CnSiarad2001a2011_C.Rhondda-Cynon-Taf.png
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4. Y ffit strategol 
 

O ran y cyd-destun polisi a deddfwriaeth mae’r Fenter Iaith yn gweithredu ynddo, mae ffocws cenedlaethol amlwg ar y Gymraeg mewn sawl 

maes, ac mae cyfrifoldeb ar yr Awdurdod Lleol, y Bwrdd Iechyd ac eraill i gwrdd â’r gofynion hyn yn lleol. Dyma’r prif rai: 

Strategaeth Llywodraeth Cymru Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr  
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/cymraeg-2050-strategaeth-y-gymraeg-v1-1.pdf 
 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
https://www.futuregenerations2020.wales/welsh?category=culture 
 
Mwy na Geiriau 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-11/mwy-na-geiriau-cynllun-gweithredu-2019-2020.pdf 
 
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg  
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/WelshServices/Relateddocs/CynllunStrategolyGymraegmewnAddysg20172020.pdf  

 
Cynlluniau iaith a Safonau’r Gymraeg Cyngor RhCT 
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/WelshServices/Relateddocs/CynllunGweithreduStrategaethHybu.pdf 
 

Nod y proffil hwn: 

yw cyflwyno darlun cyfredol o sefyllfa’r Gymraeg a hynny yn cynnwys effeithiau Covid19 ar yr iaith. Bydd y Proffil hwn yn ein galluogi i gynllunio’n 

effeithiol ac ystyried mesurau i liniaru effeithiau Covid19. Bydd y Proffil hwn yn allweddol er mwyn gallu cydnabod y newidiadau a dadansoddi eu 

heffeithiau ar wydnwch y Gymraeg a’i ddefnyddwyr.  Bydd y Proffil yn rhoi sylfaen i baratoi a datblygu cynlluniau gwaith a strategaethau y dyfodol ac 

yn creu darlun o pa ymyraethau ychwanegol a rhai o’r newydd sydd eu angen er mwyn ymateb i’r sgil effeithiau a sicrhau ffyniant y Gymraeg.   

Byddwn yn rhannu cynnwys y proffil ynghyd â defnyddio'r canfyddiadau fel sail trafodaethau i gynllunio gyda partneriaid megis yr awdurdod lleol, 

partneriaid yn y fforwm iaith sirol, arianwyr y dyfodol ac aelodau o’r cyhoedd. 

https://www.futuregenerations2020.wales/welsh?category=culture
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Council/WelshServices/Relateddocs/CynllunStrategolyGymraegmewnAddysg20172020.pdf
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5. Trosglwyddo Iaith yn y cartref 

Mae trosglwyddaid Iaith yn faes ychydig mwy dyrys i’w ddatrys a’i ddadansoddi. Dyma ddywed y wybodaeth ar wefan Statiaith ynglŷn â’r data: 

“Dylid trin mapiau canlyniadau crai’r cyfrifiad mewn ardaloedd bychain, fel wardiau, yn ofalus. Lle ceir niferoedd isel mewn ardal yn arbennig, rhaid 

cadw mewn cof mai rhoi ciplun y mae’r cyfrifiad o’r sefyllfa fel yr oedd ar ddiwrnod y cyfrifiad. Pe cynhelid y cyfrifiad ar ddiwrnod arall efallai y ceid 

darlun go wahanol. Er enghraifft, efallai nad oedd ond 3 o blant 3 oed mewn ardal ar ddiwrnod y cyfrifiad, a phob un ohonynt yn gallu siarad 

Cymraeg. Y diwrnod nesaf efallai y byddai un o’r plant hynny wedi cael ei benblwydd yn bedair, a phlentyn arall oedd yn ddwy oed (ac yn ddi-

Gymraeg) wedi cael ei benblwydd yn dair oed. Byddai nifer y plant 3 oed wedi aros yr un fath, ond y ganran a oedd yn gallu siarad Cymraeg nawr yn 

67% yn lle 100%. Un ffordd o gael mesur mwy dibynadwy yw edrych ar ardaloedd mwy.” 

Mae’r siartiau isod wedi cymryd y data a’i ddadonsoddi o fewn ardaloedd ehangach sef y Sir gyfan. Siartiau dadansoddol o wefan Comisiynydd y 

Gymraeg ydynt. Yn ôl y canrannau a ddangosir yma, mae’r niferoedd yn codi. Rhaid cofio mae oed cyn Ysgol; iaith y cartref a meithrin a ddangosir 

yma. Mae niferoedd  o blant sy’n siarad Cymraeg yn codi wrth gyrraedd oed addysg llawn amser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartref cwpl - 2 oedolyn
Cymraeg

Cartref rhiant unigol,
oedolyn Cymraeg

Cartref cwpl - 1 oedolyn
Cymraeg

Cartrefi heb oedolyn
Cymraeg

Pob cartref

2001 71 59 47 11 17

2011 67 48 46 14 20

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Rhondda Cynon Taf: % o blant Cymraeg 3 i 4 oed
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2011
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Ffynhonnell: Comisiynydd y Gymraeg/Statiaith 

 

 

 

Yng Nghymru, cyfradd drosglwyddo’r Gymraeg i blant mewn cartrefi lle mae dau riant yn gallu siarad Cymraeg yw 82%. Yn Rhondda Cynon Taf, y 

gyfradd yw 67%. Mae hyn yn golygu, mewn cartrefi lle mae plant 3 i 4 blwydd oed, gyda dau riant yn gallu siarad Cymraeg, bod 67% o’r plant yn cael 

eu cyflwyno i'r iaith yn y cartref. Mae hyn yn ostyngiad ar y gyfradd yn 2001, oedd yn 76%. 

Cartref cwpl - 2
oedolyn
Cymraeg

Cartref rhiant
unigol, oedolyn

Cymraeg

Cartref cwpl - 1
oedolyn
Cymraeg

Cartrefi heb
oedolyn
Cymraeg

Pob cartref

Ddim yn gallu siarad Cymraeg 42 106 351 3643 4143

Yn gallu siarad Cymraeg 86 97 295 581 1061

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Rhondda Cynon Taf: Nifer o blant 3 i 4 oed, yn ôl iaith, 2011

Yn gallu siarad Cymraeg Ddim yn gallu siarad Cymraeg
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Ffynhonnell: Comisiynydd y Gymraeg/Statiaith 

Gwelwyd gostyngiad hefyd mewn cartrefi lle mae un o’r ddau riant yn siarad Cymraeg – o 47% i 46%. Er hynny, mae’r ffigur hwn ychydig yn uwch 

na’r gyfradd genedlaethol, sef 45%. 

Trosolwg o ganrannau trosglwyddiad wrth gasglu data pob ward unigol sydd gennym yma. Wrth gofio’r gair o gyngor a nodwyd ar ddechrau’r adran, 

mae modd gweld cipolwg sydyn o sefyllfa trosglwyddiad iaith o fewn y cartref. Byddai’n ddifyr gwybod faint o’r oedolion sy’n siarad Cymraeg yma 

sydd wedi ei dysgu trwy dderbyn addysg Gymraeg, ond sydd heb gefndir o’r iaith fel iaith gyntaf y cartref. 

Math o Aelwyd Nifer plant  
3 / 4 oed 

Nifer plant 3 / 4 oed yn gallu 
siarad Cymraeg 

% sy’n trosglwyddo’r Gymraeg 
i’w plant  

Cyplau - 2 riant yn siarad Cymraeg 114 77 67.54% 

Cyplau - 1 rhiant yn siarad Cymraeg 590 255 43.22% 

Rhieni sengl - siarad Cymraeg 173 79 45.66% 

Ffynhonnell: Stats Cymru 

67%

33%

Trosglwyddo'r iaith mewn cartrefi lle mae'r ddau riant yn siarad Cymraeg

Cymraeg Di-Gymraeg
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6. Addysg 

Addysg yw’r arf gorau er mwyn tyfu siaradwyr Cymraeg. Yn yr adran hon byddwn yn rhannu golwg ar niferoedd a chanrannau’r rhai sy’n  
mynychu cyrsiau addysgol cyfrwng Cymraeg er mwyn cael gwell syniad o anghenion y dyfodol.  
 
Rydym ar drothwy cyfnod newydd o weithredu a chynllunio addysg Gymraeg yng Nghymru. Yn 2022 bydd cynlluniau addysg Gymraeg  
(CSGA) pob Sir yn rhai 10 mlynedd. Mae newid ffocws eisoes wedi dod i rym sy’n datgan nad ymateb i’r galw dylid ei wneud wrth  
gynllunio, ond yn hytrach creu’r galw - newid ffocws angenrheidiol os am dyfu niferoedd disgyblion yn Rhondda Cynon Taf. Gwelir  
hyn yn glir yn y siart isod. Mae nifer a chanran disgyblion sy’n derbyn addysg Gymraeg wedi disgyn yn 10 mlynedd diwethaf. Ar nodyn  
cadarnhaol, maent hefyd wedi cynnal eu hunain yn weddol. Does dim datblygiadau adeiladwaith sylweddol wedi digwydd yn ystod  
y 10 mlynedd er bod trafodaethau a chynlluniau wedi eu rhoi y neu lle ar gyfer y dyfodol. 
 
 
NIferoedd disgyblion ysgol oed statudol 2011 -2020 a’r canran addysg Gymraeg yn RhCT 

 

Blwyddyn ysgol Cynradd 
Cymraeg 
prif iaith 

Canol 
Cymraeg 
prif iaith 

Uwchradd 
Cymraeg prif 
iaith 

Cyfanswm 
Cymraeg prif 
iaith  

Cyfanswm di 
Saesneg prif iaith 

Canran addysg 
Gymraeg prif iaith yn 
RhCT  

2011-12 4,290  2,900 7,190 29,940 19.36% 

2012-13 4,290 455 2,395 7,140 29,890 19.28% 

2013-14 4,305 430 2,335 7,070 29,995 19.07% 

2014-15 4,235 440 2,260 6,935 30,015 18.77% 

2015-16 4225 490 2270 6,985 30,040 18.86% 

2016-17 4160 555 2280 6,995 30,245 18.78% 

2017-18 4075 595 2395 7,065 30,440 18.83% 

2018-19 4080 670 2375 7,125 30,420 18.98% 

2019-20 3675 1815 1675 7,165 30,575 18.99% 
   

Ffynhonnell: statscymru.llyw.cymru  
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Cynlluniau a datblygiadau seilwaith ysgolion dros 10 mlynedd 
 

10 mlynedd yn ol presennol Cynlluniau’r dyfodol 

13 ysgol gynradd Gymraeg  
3 ysgol gynradd 2 ffrwd 
1 ysgol 3-19 Gymraeg 
3 ysgol gyfun Gymraeg 
 
-Ysgol Llanhari newydd agor adran gynradd a 
newid i fod yn 3-19 

12 ysgol gynradd Gymraeg  
3 ysgol gynradd 2 ffrwd 
2 ysgol 3-19 Gymraeg 
2 ysgol gyfun Gymraeg 
 
-Garth Olwg wedi newid i ysgol 3-19 
- ymestyn darpariaeth Llwyncelyn i gynnwys 
yr hen ysgol Gynradd arall oedd ar yr un safle 
-symud ysgol gynradd Tonyrefail i hen safle’r 
ysgol gynradd ddi-Gymraeg  
 

13 ysgol gynradd Gymraeg 
1 ysgol gynradd 2 ffrwd 
2 ysgol 3-19 Gymraeg 
2 ysgol gyfun Gymraeg 
 
- Cau ysgol gynradd PSN 
-Newid Heol y Celyn i fod yn ysgol gynradd 
Gymraeg 
-ymestyn darpariaeth Rhydywaun 
- Newid Penderyn i fod yn ysgol gynradd 
Gymraeg  
-adeilad newydd i Llyn y Forwyn 
-adeilad newydd i Dolau gan greu ysgol 2 
ffrwd fwy 
- trafodaethau ynglyn a Chwm Rhondda ond 
dim cynlluniau pendant 
-posibilrwydd o ysgol Gynradd newydd yn 
Ne’r Sir i gyd fynd a stad dai fawr newydd 

Ffynhonnell: Adroddiadau CSGA 
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Lleoliadau ysgolion a chylchoedd meithrin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ffynhonnell 
 
 
 
 
 
Cylchoedd Meithrin 
 
Nodir isod bod cyfanswm o 527 o blant wedi cofrestri’n flynyddol yn y Cylchoedd. Mae’r gyfradd trosglwyddo yn Rhondda Cynon Taf oddeuti 60%. 
Fel nodir yn y map uchod, mae rhai cylchoedd bellter o unrhyw ddarpariaeth addysg gynradd Gymraeg. Byddai modd mynd i’r afael a’r gyfradd 
drosglwyddo ac ennill disgyblion i addysg Gymraeg wrth fynd i’r afael a hyn. 
 

Er bod cynlluniau ar droed i wella rhai darpariaethau, 
does dim cynlluniau am godi ysgolion newydd ar 
safleoedd newydd, yn hytrach, mae cynlluniau i gau un 
safle cynradd yn y Sir. Os am dyfu nifer y dysgwyr 
Cymraeg, mae angen y cynlluniau sydd ar droed i wella 
darpariaethau sydd esioes yn bodoli, ond efallai bod 
angen edrych ar leoliadau ysgolion, ble mae’r bylchau, a 
mynd i’r afael a llanw rheiny er mwyn rhoi mynediad at 
addysg Gymraeg i fwy o bobl. Dyma fap o leoliadau 
meithrin, cynradd, canol a chyfun presennol y Sir sydd 
yn y llyfryn ‘Bod yn Ddwyieithog’. Gwelir y bylchau clir ar 
y map a’r angen am gynlluniau strategol amgenach. 
 
Ffynhonnell: Drafft llyfryn budd dwyieithrwydd 2021 
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Cylch Cod Post Ardal Cyfanswm 

Nifer Plant 

ar y 

Gofrestr 

yn ystod y 

flwyddyn 

Iaith y 

Fam/Partner 

1 - Nifer 

Iaith y 

Fam/Partner 1 

(%) 

Iaith y 

Partner 

2/Tad - 

Nifer 

Iaith y 

Partner 

2/Tad 

(%) 

Iaith y 

Cartref 

- Nifer 

Iaith y 

Cartref 

(%) 

Bysedd Bach 

(Porth) 

CF39 

9UU 

 Rhondda 

Taf 

56 11 19.6 8 14.3 5 8.9 

Cwm Elai CF39 8LE  Rhondda 

Taf 

38 19 50.0 5 13.2 3 7.9 

Glynrhedyn CF43 

4LG 

 Rhondda 

Taf 

24 10 41.7 3 12.5 1 4.2 

Ynyshir a 

Wattstown 

CF39 

0RA 

 Rhondda 

Taf 

57 7 12.3 6 10.5 2 3.5 

Llanhari CF72 

9XE 

 Rhondda 

Taf 

36 13 36.1 8 22.2 2 5.6 

Pontyclun CF72 

9EH 

 Rhondda 

Taf 

32 10 31.3 7 21.9 1 3.1 

Bronllwyn CF41 

7NW 

 Rhondda 

Taf 

60 17 28.3 6 10.0 2 3.3 

Nant Dyrys CF42 

6ED 

 Rhondda 

Taf 

36 15 41.7 3 8.3 1 2.8 

Ty Newydd CF42 

5PN 

 Rhondda 

Taf 

62 15 24.2 5 8.1 2 3.2 

Aberdar CF44 

7ES 

 Cynon Taf 69 6 8.7 4 5.8 1 1.4 
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Penderyn CF44 

9UX 

 Cynon Taf 19 10 52.6 2 10.5 2 10.5 

Seren Fach CF45 

4DA 

 Cynon Taf 68 8 11.8 8 11.8 0 0.0 

Beddau CF38 

2AY 

 Cynon Taf 41 10 24.4 5 12.2 1 2.4 

Cilfynydd CF37 

4NR 

 Cynon Taf 31 6 19.4 0 0.0 0 0.0 

Den y Gryffalo CF37 

3DA 

 Cynon Taf 15 1 6.7 0 0.0 0 0.0 

Efail Isaf CF38 

1AN 

 Cynon Taf 6 5 83.3 1 16.7 1 16.7 

Evan James CF37 

1HQ 

 Cynon Taf 40 9 22.5 7 17.5 0 0.0 

Llanilltud 

Faerdref 

CF38 

2NA 

 Cynon Taf 11 3 27.3 2 18.2 0 0.0 

Pentre'r Eglwys CF38 

1PY 

 Cynon Taf 66 13 19.7 6 9.1 3 4.5 

Rhydyfelin CF37 

5DB 

 Cynon Taf 29 5 17.2 3 10.3 3 10.3 

Ser Sardis CF37 

1DX 

 Cynon Taf 18 4 22.2 3 16.7 0 0.0 

Ynysybwl CF37 

3DS 

 Cynon Taf 33 8 24.2 6 18.2 0 0.0 

Ffynhonnell: Mudiad Meithrin 
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Cymwysterau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ffynhonnell: Nomisweb 
 
 
 
 
Addysg Bellach 
 
Yn ol data Colegau Cymru, does dim myfyrwyr sy’n derbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg o Rondda Cynon Taf. O’r 1195 sy’n derbyn addysg bellach 
trwy’r colegau. Mae’r ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y Sir yn parhau I ddarparu addysg ol 16 ac er bod y mwyafrif o gyrsiau sy’n cael eu cynnig yn rhai 
academaidd, mae rhai cyrsiau galwedigaethol ar gael megis y sector gofal plant. Gellir gweld y gwahaniaeth cymwysterau mewn canrannau yn y siart 
isod, gyda’r canrannau lefel 2,3 a 4 yn uwch ymhlith myfyrwyr sy’n gallu siarad Cymraeg a chymwysterau eraill a phrentisiaethau yn uwch ymhlith y 
rhai heb sgiliau Cymraeg. 

Dim
cymwysterau

Cymwysterau
Lefel 1

Cymwysterau
Lefel 2

Prentisiaeth
Cymwysterau

Lefel 3

Cymwysterau
Lefel 4 ac

uwch

Cymwysterau
eraill

Gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg 1,197 1,870 2,899 289 2,422 4,698 179

Gallu siarad Cymraeg 1,836 2,303 3,461 387 2,908 5,716 269

Deall Cymraeg llafar yn unig 1,848 949 1,245 267 955 2,170 279

Heb ddim sgiliau Cymraeg 55,292 22,677 23,988 5,840 17,083 27,635 6,849

Yr holl boblogaeth dros 16 oed 60,403 26,718 29,749 6,711 21,714 37,168 7,653
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Cymwysterau uchaf y boblogaeth yn ôl gallu i siarad Cymraeg
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Cymraeg i oedolion 
 
Nid oes data gennym ar gyfer y Rhondda Cynon taf ei hun, ond dyma ddata cenedlaethol dysgu Cymraeg i Oedolion. Mae’n dangos twf yn y nifer o 
ddysgwyr rhwng 2017 a 2019 
 
Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg ym Mhrifysgol De Cymru sy’n darparu dosbarthiadau yn Rhondda Cynon Taf. Caiff dosbarthiadau eu cynnig 

yn ystod y dydd a gyda’r nos mewn amryw o leoliadau ledled y sir. Yn ogystal â dosbarthiadau rheolaidd, unwaith neu ddwywaith yr wythnos, 

cynhelir ysgolion undydd, cyrsiau blasu a chyrsiau haf. 

Yn 2014-15 roedd 796 o ddysgwyr yn mynychu cyrsiau gyda’r Ganolfan yn Rhondda Cynon Taf. Roedd 63% ohonyn nhw ar gyrsiau i ddechreuwyr ond 

roedd 37% ar gyrsiau canolradd ac uwch ac felly’n dod yn siaradwyr a allai gyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn gymunedol. 

 
 
Tabl 1: Nifer y dysgwyr unigryw 2018/19   

      

  2017/18 2018/19 

Nifer y dysgwyr unigryw  12,680 13,260 

Ffynhonnell: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, System data 
Dysgu Cymraeg 

 
  

 

Tabl 2: Nifer y dysgwyr unigryw fesul oed, 2018/19     

          

Oed 2018/19       

16-24  705        

25-34  2,345        

35-44  2,520        

45-54  2,355        

55-64  2,630        

65-74  2,175        

74+  495        

Dim data  35        

Cyfanswm 13,260       

Ffynhonnell: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, System data 
Dysgu Cymraeg 

Data ddim ar gael ar gyfer 2017/18       
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7. Iechyd a Lles 

 

Cyflwr iechyd cymharol y Sir 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ffynhonnell: Nomisweb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iechyd da neu dda iawn Iechyd gweddol Iechyd gwael neu wael iawn

Iechyd cyffredinol yr holl boblogaeth dros 3 oed 166,056 37,050 22,449

Iechyd cyffredinol siaradwyr Cymraeg 24,850 2,008 921

Canran sy'n siarad Cymraeg yn ôl cyflwr iechyd 15.0 5.4 4.1
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Anableddau ymhlith Siaradwyr Cymraeg 
 
 

 
 
Ffynhonnell: Nomisweb 
 
 
 
 

Cyfyngu llawer Cyfyngu ychydig Dim cyfyngiadau

Cyflwr corfforol yr holl boblogaeth dros 3 oed 33836 26576 165143

Cyflwr corfforol siaradwyr Cymraeg 1580 1649 24550

Canran sy'n siarad Cymraeg yn ôl cyflwr iechyd 4.67 6.20 14.87
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Ffynhonnell: Nomisweb 
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8. Y gweithle a’r economi 

 
Data gweithle 2013 
Yn 2013, cynhaliwyd ymchwil i anghenion o ran sgiliau Cymraeg mewn wyth sector yng Nghymru ac fe nodwyd: 

Er bod darparu addysg cyfrwng Cymraeg ynddo’i hun yn rhan hollbwysig o’r ymdrech i hybu a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, ystyrir bod y 

defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle yn faes hanfodol er mwyn symud tuag at gymdeithas ddwyieithog. 

Mae’r maes gofal plant yn enghraifft amlwg lle mae siaradwyr Cymraeg yn cael eu dwyn i mewn i weithle penodol i ateb anghenion clir mewn maes 

lle mae’r galw yn cynyddu. Mae’r Fenter ei hun yn cynnal gweithgareddau i hybu cyflogaeth a chyfleoedd gwaith i weithlu Cymraeg, ac mae hyn yn 

cynnig sail i drafodaethau pellach ymhlith rhanddeiliaid yn enwedig yng nghyd-destun Safonau’r Gymraeg. 

Mae’r Safonau yn gofyn bod y Gymraeg yn cael lle mwy amlwg yn y gweithle, ac mae’r Cyngor Sir yn benodol yn mynd i’r afael â’r gwaith hwn gyda 

mwy o gyfleoedd i ddysgu ac i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith. 

Yn ôl yr Arolwg Defnydd, mae siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio i’r sector cyhoeddus yn fwy tebygol o ddefnyddio’r Gymraeg gyda chydweithwyr, o 

gymharu â siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio yn y sector preifat. 

Yn yr arolwg o’r wyth sector yn 2013 nodwyd bod ‘gan ddau draean (66 y cant) o’r cyflogwyr staff â sgiliau Cymraeg, a dywedodd ychydig dros 

draean ohonynt fod y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gweithle (35 y cant)’. 

O ran yr holiadur a gynhaliwyd wrth lunio’r proffil hwn, nododd 57% o’r rhai a ymatebodd fod cyfle ganddyn nhw i ddefnyddio’r Gymraeg yn y 

gwaith: 

• ‘Rydw i yn gweithio rhan amser mewn caffi. Pan rydw i'n clywed cwsmeriaid yn siarad Cymraeg, dw i o hyd yn cyfathrebu gyda nhw trwy 

gyfrwng y Gymraeg.’ 

• ‘Dw i'n gweithio trwy'r Gymraeg felly dw i'n cael defnyddio'r Gymraeg yn hawdd yn fy safle gwaith.’ 

• ‘Yn fy ngwaith, rwy'n cael y cyfle i fynychu cyfarfodydd dwyieithog ac arfer fy hawliau ieithyddol yn rheolaidd, gan mai gyda sefydliadau 

llywodraethol ac eraill sydd a dyletswyddau o dan y Ddeddf Iaith yr wyf yn gweithio yn bennaf.’ 
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Mae’n ymddangos bod proffil y Gymraeg yn y gweithle yn cynyddu yn raddol, gyda chymorth Safonau’r Gymraeg a gwaith hyrwyddo ar lefel leol. Yn 

Aberdâr er enghraifft, mae cynllun gan ddysgwyr lleol sy’n annog busnesau bach a’u gweithwyr i wisgo’r bathodynnau iaith gwaith os ydyn nhw’n 

siarad Cymraeg – ffordd o gynnig cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd mwy anffurfiol, tra ar yr un pryd yn hyrwyddo’r 

bathodynnau iaith gwaith ar lefel ehangach. Ond rhaid i ni beidio â chymryd y shifft cadarnhaol yn ganiataol. Mae gwaith i’w gwneud o hyd, i 

ddiogelu hawliau siaradwyr Cymraeg yn y gweithle ac i gynyddu ymwybyddiaeth o werth y Gymraeg fel sgil. 

Cawn ein hatgoffa o hyn gan un ymatebwr: 

• ‘people don't want to use the language in front of non-Welsh speakers. [..] The only person willing to attempt Welsh in the workplace is from 

Irish heritage and learns Welsh.’ 

Yn yr Arolwg Sgiliau Cyflogwyr yn 2013, nodwyd bod prinder sgiliau yn broblem i gyflogwyr yng Nghymru, gyda sgiliau cynllunio a threfnu yn cyfrif am 

57% o’r bylchau mewn sgiliau, ond roedd prinder sgiliau Cymraeg (llafar ac ysgrifenedig) i’w briodoli, yn rhannol o leiaf, i dros chwarter yr holl fylchau 

sgiliau mewn swyddi yng Nghymru. Yn y cyd-destun hwn, efallai fod achos dros gryfhau gwaith gyda phartneriaid i hyrwyddo a datblygu sgiliau yn 

benodol ar gyfer y gweithle. 

Un peth a nodwyd dro ar ôl tro gan ymatebwyr o’r sir oedd yr angen i allu adnabod siaradwyr Cymraeg wrth ddelio â phobl wyneb yn wyneb mewn 

sefydliadau cyhoeddus, busnesau a siopau. Rhaid hyrwyddo bathodynnau iaith gwaith er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio yn y ffordd 

fwyaf effeithiol. 

• ‘Dw i'n defnyddio cryn dipyn o Gymraeg mewn siopau ond byddai ymgyrch i ddiogelu bod staff yn gwisgo bathodyn yn ddefnyddiol iawn.’ 

• ‘Os yw gweithwyr yn y gymuned e.e. yn yr archfarchnad yn gallu siarad Cymraeg dylen nhw hysbysebu’r ffaith gyda gwisgo bathodyn neu 

rhywbeth.’ 
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Poblogaeth 16 – 64 (2019) 

  Rhondda Cynon 
Taf 

(Niferoedd) 

Rhondda Cynon 
Taf 
(%) 

Cymru 
(%) 

Prydain 
(%) 

Pob person 16-64 149,700 62.0 61.1 62.5 

Gwrywod 16-64 73,900 62.4 61.8 63.1 

Benywod 16-64 75,800 61.7 60.5 61.8 

Ffynhonnell: ONS Population estimates - local authority based by five year age band 

 
 
 
Diweithdra a chyflogaeth Hydref 2019 – Medi 2020  
 

  Rhondda Cynon 
Taf 

(Niferoedd) 

Rhondda Cynon 
Taf 
(%) 

Cymru 
(%) 

Prydain 
(%) 

Pob person 

Yn weithredol yn economaidd† 108,400 72.8 76.2 79.0 

Mewn gwaith† 102,200 68.5 73.3 75.7 

Cyflogeuon† 93,800 63.2 63.4 65.1 

Hunan gyflogedig† 7,300 4.8 9.4 10.3 

Di-waith (Model-Based) 5,700 5.2 3.6 4.2 
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  Rhondda Cynon 
Taf 

(Niferoedd) 

Rhondda Cynon 
Taf 
(%) 

Cymru 
(%) 

Prydain 
(%) 

Gwrywon 

Yn weithredol yn economaidd† 56,100 76.4 79.1 82.9 

Mewn gwaith† 52,700 71.6 76.1 79.1 

Cyflogeuon† 47,500 65.2 62.9 65.5 

Hunan gyflogedig† 4,600 6.0 12.6 13.4 

Di-waith 3,500 6.2 3.7 4.5 

Benywod 

Yn weithredol yn economaidd† 52,300 69.3 73.2 75.2 

Mewn gwaith† 49,600 65.6 70.6 72.2 

Cyflogeuon† 46,300 61.2 63.8 64.6 

Hunan gyflogedig† 2,700 3.6 6.2 7.3 

Di-waith 2,800 5.3 3.5 3.8 

Ffynhonnell: ONS annual population survey 
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Rhesymau dros ddiweithdra Hydref 2019 – Medi 2020 

  Rhondda Cynon 
Taf 

(Lefel) 

Rhondda Cynon 
Taf 
(%) 

Cymru 
(%) 

Prydain 
(%) 

Pob person 

Cyfanswm 40,000 27.2 23.8 21.0 

myfyrwyr 11,200 27.9 26.2 26.9 

Gofalu am deulu / 
cartref 

7,000 17.5 16.9 20.8 

Salwch tymor byr # # 1.8 1.9 

Salwch tymor hir 12,500 31.3 27.9 23.8 

Annog i beidio ! ! 0.7 0.5 

Wedi ymddeol 5,900 14.7 14.6 13.5 

Arall 2,400 6.0 12.0 12.7 

  

Eisiau swydd 7,800 19.4 20.5 21.7 

Ddim eisiau swydd 32,300 80.6 79.5 78.3 

Ffynhonnell: ONS annual population survey 
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Dosbarth cymdeithasol 
 

 
 
Ffynhonnell: Nomisweb 
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Cyfanswm y boblogaeth gyffredinol yn ôl dosbarth
cymdeithasol NS-SeC

11,004 32,477 22,649 14,038 16,831 32,844 32,320 12,980 14,973

Cyfanswm siaradwyr Cymraeg yn ôl dosbarth
cymdeithasol NS-SeC

1,355 4,192 2,306 835 1,024 1,888 1,363 794 3,123

Siaradwyr Cymraeg fel canran o'r dosbarth
cymdeithasol NS-SeC

12.3 12.9 10.2 5.9 6.1 5.7 4.2 6.1 20.9
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Diwydiant 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ffynhonnell: Nomisweb 
  

A, B, D, E
Amaethyddi
aeth, ynni a
dŵr

C
Gweithgynh

yrchu
F Adeiladu

G, I
Dosbarthu,
gwestyau a
thai bwyta

H, J
Trafnidiaeth

a
chyfathrebu

K, L, M, N
Ariannol,

Eiddo,
Gweithgared

dau
Proffesiynol

a
Gweinyddol

O, P, Q
Gweinyddu
cyhoeddus,
addysg ac

iechyd

R, S, T, U
Arall

Cyfanswm y boblogaeth gyffredinol yn ôl math o
ddiwydiant

2,532 12,536 10,340 19,982 5,651 11,473 32,988 4,188

Cyfanswm siaradwyr Cymraeg yn ôl math o ddiwydiant 213 765 724 1,840 479 1,106 4,531 572
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Galwedigaethau 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cymwysterau a siaradwyr Cymraeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ffynhonnell: Nomisweb 
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Cymwysterau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ffynhonnell: Nomisweb 
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Incwm cyfartalog wythnosol 
 
Dengys y siart isod bod graddfeydd cyflog cyfartalog wythnosol y Sir yn is na’r cyfartaledd Cenedlaethol bob blwyddyn namyn 3 yng nghanol y 
ddegawd 
  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cymru 451.30 452.50 470.50 473.90 478.60 493.70 498.30 509.00 534.80  537.80 

Rhondda 
Cynon Taf 

432.70 426.00 469.30 477.90 489.80 494.40 494.90 504.40 520.70 521.20 

Ffynhonnell: statscymru.llyw.cymru 
 

 

9. Tai ac Aelwydydd 

 
Pris tai cyfartalog 2021 
 

Cymru £161,684 £159,904 1.1% 

Rhondda Cynon Taf £109,756 £109,178 0.5% 

Ffynhonnell: Cofrestrydd Tir EM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-house-price-index-wales-march-2020/uk-house-price-index-wales-march-2020
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Preswylwyr eiddo 2011 

Dyddiad 2011 

  gwerth 

Pob math o eiddo 105,269 

Unshared dwelling 105,249 

Shared dwelling: Two household spaces 9 

Shared dwelling: Three or more household spaces 11 

Pob math o dai 105,310 

Household spaces with at least one usual resident 99,663 

Household spaces with no usual residents 5,647 

Whole house or bungalow: Detached 15,271 

Whole house or bungalow: Semi-detached 27,956 

Whole house or bungalow: Terraced (including end-terrace) 53,075 

Flat, maisonette or apartment: Purpose-built block of flats or tenement 6,977 

Flat, maisonette or apartment: Part of a converted or shared house (including bed-sits) 1,038 

Flat, maisonette or apartment: In a commercial building 848 

Caravan or other mobile or temporary structure 145 

 
Ffynhonnell: Nomisweb 
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Nifer a chanran o gartrefi di-waith Ionawr – Rhagfyr 2019 

  Rhondda 

Cynon Taf 

Cymru Prydain 

Nifer o gartrefi di-waith 19,800 178,200 2,854,000 

Canran o gartrefi di-waith 24.9 18.4 13.9 

 

 

10. Gweithgareddau Cymunedol 

 
Y darlun presennol 

Plant a theuluoedd 

Mae nifer helaeth o weithgareddau all-gyrsiol i blant naill ai wedi gohirio, wedi symud ar lein neu yn cwrdd dab amodau llym iawn pan mae 

cyfyngiadau’n caniatau. Mae Mudiad Meithrin, Menter Iaith RhCT a gwasanaethau gofal plant statudol neu darpariaethau gofal y Sir wedi cadw eu 

drysau ar agor pan mae cyfyngiadau’n caniatau. Mae wedi bod yn fwy heriol nag erioed i ymgysylltu a phlant gydag argaeledd rhwydweithiau 

cymdeithasol i’r oed cynradd yn gyfyng ac yn ddibynnol ar fewnbwn llawn rhieni. Mae’r cyfryngau cenedlaethol megis S4C, BBC Bitesize a Radio 

Cymru wedi bod yn allweddol i gynnal cyswllt plant a’r Gymraeg yn ystod y clo. Gwelwyd ymroddiad rhai unigolion a rhwydweithiau yn codi i’r sialens 

ac yn darparu gweithgareddau a gwasanaethau amhrisiadwy i blant, unigolion megis Huw Aaron gyda’i glwb cartwnio a Twinkl yn rhannu adnoddau 

Cymraeg. 

Pobl Ifanc 

Mae nifer helaeth o weithgareddau all-gyrsiol i bobl ifanc naill ai wedi gohirio, wedi symud ar lein neu yn cwrdd dab amodau llym iawn pan mae 

cyfyngiadau’n caniatau. Ond, mae mwy o ddewsis a chyfleoedd ar gael i bobl ifanc oherwydd argaeledd rhwydweithiau cymdeithasol a rhai cyfleoedd 

newydd wedi datblygu yn ystod y clo. Er bod prif fudiad ieuenctid Cymru, yr Urdd, wedi dioddef colledion ac wedi methu bod mor weithredol ar lawr 

gwlad (gweler y wybodaeth isod), mae cymdeithasau anibynnol a grwpiau gwirfoddol wedi parhau i fod yn weithgar gyda phobl ifanc. Mae Aelwyd 
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Cwm Rhondda wedi cynnal rhaglen fywiog o weithgareddau yn Gymraeg gan gynnwys Eisteddfod Rithiol.  Mae Menter Iaith wedi tyfu eu cyfleoedd a 

darpariaeth bobl ifanc gan gynnwys creu Sianel TIM ar AMAM.cymru, cynnal Sesiwn Sul ar GTFM, creu clwb gemau newydd a chynnal TIMau 

ieuenctid a phrosiectau unigol amrywiol. Sialens mwyaf y cyfnod hwn oedd ymgysylltu a phobl ifanc trwy’r ysgolion am bod pwysau a gofynion 

athrawon y tu hwnt i ofynion arferol. Mae’r cyfryngau cendlaethol wedi bod yn allweddol i gynnal ymwneud Cymraeg er ei fod yn gynnyddol anodd i 

gystadlu gyda’r cyfryngau byd eang sy’n bodoli. Mae Hansh wedi bod yn boblogaidd iawn yn ystod y clo ac mae App newydd AMAM.cymru wedi tyfu 

tu hwnt pob disgwyl. 

Siaradwyr newydd 

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg a’r darparwyr lleol, Cymraeg i Oedolion Prifysgol De Cymru, wedi parhau i gynnal dosbarthiadau Cymraeg o bob lefel 

yn ystod y pandemig. Rydym yn ymwybodol o dwf diddordeb yn y Gymraeg ac wedi clywed stareon am unigolion sydd wedi mynd ati i ddysgu yn 

ystod y cyfnod clo. Nid oes ffigyrau cyfredol ar gael eto, ond bydd yn ddifyr gweld a dadansoddi rheiny pan byddan nhw ar gael.  

Y Gymuned ehangach celfyddydol lleol. 

Colled fawr leol yn ystod y cyfnod hwn yw’r anallu i gynnal gwyliau neu ddigwyddiadau torfol a chelfyddydol wyneb yn wyneb. Ni fu Partion Ponty, 

Orci na Dar yn ystod 2020 ac ni fydd rhai arferol yn ystod 2021. Serch hynny, mae elfennau o’r wyl wedi parhau a’u trosglwyddo ar lein megis y 

prosiect MIWSIG gyda Mei Gwynedd. Y gwahaniaeth mawr yw ei fod ar lein. Mae mudiadau celfyddydol y Sir wedi bod yn brysur yn trafod, cynllunio, 

rhwydweithio a chynnal gweithgareddau a gwasanaethau celfyddydol ar lein ac yn eu cymunedau. Engraifftiau o hyn yw darpariaeth eang 

dosbarthiadau creadigol Artis Cymuned a’u prosiectau llwyddianus megis y Gadwyn Gerdd, prosiect bocsys ffenest a gwasanaeth creadigol 

cymunedol Citrus Arts a throsglwyddiad gwasanaethau celfyddydol y Sir i fod ar lein. Mae partneriaethau aphrosiectau newydd wedi tyfu o’r cyfnod 

clo. Mae Menter Iaith wedi partneru gyda Cynhyrchiadau Leeway ac Age Cymru ar gyfer prosiect celfyddydol, cymunedol newydd yn y Porth o’r enw 

Porth y Cwtsh a nififer o gynlluniau eraill ar droed. Yn sicr, mae’r angen am swyddogion datblygu celfyddydau Cymraeg wedi amlygu ei hun yn ystod y 

clo er mwyn gweithredu ar yr holl gynlluniau posib. 

Cymdeithasau Cymraeg lleol 

Cynhaliwyd arolwg o gymdeithasau a grwpiau Cymraeg ym mis Medi (canfyddiadau yn adran 3). Ond rhaid cofio nad ateboedd pawb ac felly does 

dim cynrhychiolaeth o bob lleoliad neu fudiad Cymraeg yn y data. Er, yn gyffredinol mae’r mwyafrif o gymdeithasau Cymraeg wedi symud eu 
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cyfarfodydd ar lein neu wedi oedi eu darpariaeth ac yn gobeithio ail gydio pan bydd y cyfyngiadau yn caniatau. Mae hyn yn cynnwys cymdeithasau 

Cymraeg a chapeli’r Sir. 

Yr Hen Lyfrgell, Porth 

Ail agrwyd ddrysau’r caffi am 3 diwrnod yr wythnos dros yr haf 2020. Bydd yn ail agor pan bydd cyfyngiadau’n caniatau. Mae swyddfa’r Fenter yn 

parhau i fod yn yr adeilad ac mae partneriaeth weithredol dda rhwng y mlleoliad a’r elusen. 

Clwb y Bont 

Mae drysau’r clwb wedi parhau ar gau ers Chwefror 2002 yn dilyn difrod difrifol y llifogydd. Serch hynny, mae nifer o gynlluniau a cheisiadau ariannol 

wedi eu creu er mwyn diogelu a datblygu’r clwb ar gyfer y dyfodol. Mae Menter Iaith wedi eu cefnogi gydol y cyfnod. Mae’r datblygiadau yn cynnwys 

ymwelaid gan ralen Prosiect Pum Mil gafodd ei darlledu ym mis Rhagfyr 2020. 

Merched y Wawr 
Aelodaeth cyfredol Merched y Wawr 
Mae Merched y wawr wedi parhau i gwrdd a’i aelodau ar lein, dyma ffigyrau  
Pen y Cymoedd 11   
Pontypridd 22  
Tonysguboriau 25   
Y Garth 3 
 
Aelwyd Cwm Rhondda 

Mae’r criw ifanc, gwirfoddol hwn o ardal y Rhondda wedi parhau i fod yn weithgar gydol y cyfnod clo, gydag Eisteddfod rithiol ym mis Awst oedd yn 

llwyddianus tu hwnt. 

Mudiadau Cymraeg 

Urdd Gobaith Cymru: 
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Mae mwyafrif staff lleol yr Urdd wedi bod ar y cynllun saib gwaith a nifer swyddi Cenedlaethol wedi lleihau. Roedd rhaid gohirio Eisteddfod 
Genedlaethol 2020 ac nid oedd yn bosibl i gynnal cyfnodau preswyl yng Ngwersylloedd  Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd. Er y cyfnod heriol, 
llwyddodd yr Urdd I gynnal darpariaeth genedlaethol ar draws Cymru. Gyda chefnogaeth ariannol  cyllidwyr, Llywodraeth Cymru, Cyngor Chwaraeon 
Cymru a phartneriaid mae’r Urdd yn llwyddo i gynnal: 
 

• Prentisiaethau – parhau gyda darpariaeth fewnol ac allanol, 80 yn dilyn llwybrau prentisiaethau yn y Gymraeg ar draws Cymru  ac mae’r 
galw yn cynyddu 

• Addaswyd eisteddfod Genedlaethol yr  Urdd i ffurf ddigidol arloesol Eisteddfod T a llwyddodd i ddenu 6000 o gyfranogwyr / cystadleuwyr 
- 25 awr o  ddarlledu a 18 awr o ddarlledu  radio. 

• Buddsoddiad sylweddol, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru yng ngwersylloedd yr Urdd, sef Llangrannog datblygiad sylweddol ‘Calon Y 
Gwersyll’ i’r neuaddau ymgynnull a ‘e neuadd fwyd, Llety Hunan Darpar Glan-llyn isa a Chanolfan Hyfforddi Dŵr Glan-llyn, ynghyd a 
datblygiad Pentre Ifan yn ganolfan sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd ac Iechyd meddwl pobl ifanc. 

• Crëwyd a rhannwyd y Neges Heddwch ac Ewyllys Pobl Ifanc Cymru i’r byd, fwyaf llwyddiannus erioed gan gyrraedd 37 miliwn Cyfryngau 
Cymdeithasol a  50 o wledydd ac mewn 47 iaith 

• Darpariaeth chwaraeon cymunedol wedi'i sefydlu mewn rhai rhanbarthau yng Nghymru (diwedd Tachwedd 127 o glybiau chwaraeon 
wythnosol) 

• Darpariaeth reolaidd wythnosol ieuenctid a chelf ddigidol - gweithio gydag ystod o bartneriaid - Cefn Llwyfan / Y Sgwrs / awr fawr 
• Ymestyn Portffolio rhyngwladol yr Urdd trwy gysylltiad Alabama ac Iwerddon – Roedd fideo cyntaf TG Lurgan wedi bod yn hynod o 

lwyddiannus,  ac wedi cyrraedd 424,000 o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol 
• Cychwyn Prosiect pleidlais 16/17 i annog pobl ifanc i bleidleisio yn etholiad Senedd Cymru Mai 2021 
• Dosbarthu yn ddigidol ac yn rhad am ddim pob cylchgrawn yr Urdd 
• Cefnogi digartrefedd Cymru gan godi arian i Llamau £10,000- 
• Holl gylchgronau i gyd ar-lein ac yn rhad ac am ddim 

 
Mewn cyfnod o newid fel hyn nid yw'n berthnasol rhoi'r wybodaeth am y gwasanaeth cyn Covid19, roedd swyddogion wedi eu lleoli ymhob ardal cyn 
cyfnod hwn, bydd yr Urdd yn cyfathrebu a chydweithio'n agos gyda nifer fawr o bartneriaid gan gynnwys y Mentrau Iaith a mudiadau wrth ail 
adeiladu gwasanaethau ar ôl y cyfnod hwn. 
 
Mudiad Meithrin a Cymraeg i Blant 
Mae data cyfredol y Mudiad ( adran 4) yn dangos bod nifer healeth o’r darpariaethau wedi parhau i wasanaethu pan bo’r hawl i wneud hynny 
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Menter Iaith RhCT 
Mae pob Menter Iaith wedi parhau i weithredurhaglenni llawn o weithgareddau gydol y pandemig. Yr un yw’r drefn yn Rhondda Cynon Taf. Mae’r 
Fenter wedi llwyddo i ddiogelu swyddi eu holl staff ac wedi cynnal y gwasanaethau plant wyneb yn wyneb pan roedd cyfyngiadau yn caniatau.  
Agorwyd ddrysau 5 allan o 6 darpariaeth gofal a chwarae yn ystod tymor y Gaeaf  
Mae 3 wedi ail agor cyn y Pasg. Mae’r cynllun saib gwaith yn cefnogi staff nad all weithio 
Cofrestri 2 ddarpariaeth newydd gyda AGC 
Sianel Youtube Sianel Clwb Carco 
Cynnwys dyddiol ar y cyfyngau cymdeithasol 
Creu a rhannu cyfres o seiynau dysgu BSL 
Parhau i hyfforddi staff 
Creu a rhannu fideo Sion Corn  
 
Mae gwasanaeth ieuenctid TIM – Timau Ieuenctid Menter wedi parhau i weithredu’n llawn gydol y pandemig  
cynnal cyfarodydd TIM mewn 3 allan o 4 ysgol yn ogystal a Phrifysgol De Cymru 
Creu a chynnal Sianel TIM ar AMAM.cymru 
Cynnal rhaglen radio wythnosol Sesiwn Sul ar GTFM a chynnal rhaglen hyfforddiant i’r cyflwynwyr 
Cynnal gweithdai arbenigol ar lein 
Bod yn rhan o brosiect FORY 
 
 
Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn ahmrisiadwy yn ystod y clo a bydd mwyafrif y mudiadau, cymdeithasau ac unigolion yn parhau i 
ddefnyddio’r cyfrwng yma wedi pandemig. Mae Fenter wedi 
Cyfres o fideos sgyrsiau cymunedol am y Gymraeg 
Ymuno, rhannu a chefnogi mudiadau, gwasanaethau a chyfleoedd eraill yn genedlaethol a lleol 
Cynnal tafarn y clo 
Cynnal dathliad o Glwb y Bont ar ffurff fideo 
Dathlu Dydd Miwsig Cymru, Santes Dwynwen, Dydd gwyl Dewi, diwrnod rhyngwladol y merched yn rhithiol 
 
Prosiectau a gwasanaethau newydd: 
Clwb gemau wythnosol 
Prosiect MEDRAU 
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Prosiect STORI 
Prosiect MIWSIG 
Prosiect Porth y Cwtsh 
 
Cefnogi a datblygu: 
Cefnogi datblygiadau newydd Clwb y Bont  
Cefnogi Yr Hen Lyfrgell Porth 
Datblygu partneriaethau newydd a chreu cynlluniau arloesol newydd 
Bod yn rhan o rwydweithiau lleol a chenedlaethol 
Trafod a mewnbynnu gydag arianwyr a rhanddeiliad perthnasol 
 
Defnyddio’r Gymraeg – Arolwg 2016 
Ym mis Tachwedd 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg ganlyniadau arolwg ‘Y defnydd o’r Gymraeg yng Nghymru’. 

Hefyd, yn 2015 cyhoeddodd Prifysgol Bangor ganlyniadau eu hastudiaeth ymchwil ar ddefnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru, ac 

mae’r ddwy astudiaeth hon yn rhoi data a darlun gwerthfawr o’r ffordd y mae pobl yn defnyddio’r iaith. 

Mae’r Arolwg Defnydd yn dangos mai pobl rugl sydd fwyaf tebygol o fod yn siarad Cymraeg fel rhan o’u bywydau bob dydd. Hefyd, yn ôl yr Arolwg 

Defnydd mae siaradwyr Cymraeg rhugl ddwywaith yn fwy tebygol o fynd i ddigwyddiad cymdeithasol neu ddiwylliannol yn Gymraeg na phobl sydd 

ddim yn rhugl. 

 
Fel rhan o’r gwaith o lunio’r proffil hwn cynhaliwyd arolwg o siaradwyr Cymraeg y De Ddwyrain rhwng 12 Chwefror a 11 Mawrth 2016. Rhannwyd 

Rhwng arolwg defnydd 2004-6 ac un 2013-15, mae Rhondda 

Cynon Taf wedi gweld cynnydd o 5,300 o siaradwyr rhugl a 

chynnydd o 8,700 o siaradwyr sydd ddim yn rhugl. 

 



     

46 

 

Proffil Ieithyddol Rhondda Cynon Taf 2021 

holiadur byr yn electronig ac ar bapur gan bob Menter yn y rhanbarth. Prif nod yr arolwg oedd dysgu am brofiadau siaradwyr Cymraeg yr ardal a’r 

cyfleoedd sydd ganddyn nhw i ddefnyddio’r Gymraeg.  

Ymatebodd 733 o bobl i’r holiadur. O’r ymatebion hynny, daeth 13% ohonynt o Rondda Cynon Taf. Rhaid cadw 

mewn golwg nad yw’r rhai a ymatebodd yn gynrychioliadol o holl siaradwyr Cymraeg yr ardal. Drwy restr bostio’r 

mentrau yr hyrwyddwyd yr holiadur yn bennaf a thybiwn felly mai carfan o siaradwyr Cymraeg yr ardal yw’r 

rhain, sydd eisoes â rhyw fath o gyswllt cefnogol neu barodrwydd i ymwneud â’r Fenter. Serch hynny, dyma 

gynulleidfa naturiol y Fenter, ac mae’r ymatebion yn ddefnyddiol o safbwynt cynllunio ar eu cyfer. 

Roedd tri chwarter (76%) y rhai a ymatebodd i’r holiadur o Rondda Cynon Taf yn gallu siarad, darllen ac 

ysgrifennu Cymraeg. 

Yn Rhondda Cynon Taf a’r De Ddwyrain i gyd, er bod llawer o’r ymatebwyr yn dweud bod y Gymraeg yn rhan o’u 

bywydau bob dydd, roedd mwyafrif y cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn y cartref neu gyda ffrindiau. Yn yr ardal yma rhaid chwilio am gyfleoedd y 

tu hwnt i hynny, ac er bod amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol ar gael, mae’r diffyg cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg mewn 

rhyngweithiadau/cyswllt anffurfiol o ddydd i ddydd mewn cylchoedd ehangach na’r siaradwyr Cymraeg rydyn ni’n eu hadnabod yn golygu nad yw’r 

defnydd o’r Gymraeg yn cael ei normaleiddio ar lefel gymunedol. Mae hyn yn ei dro yn golygu ei bod hi’n anodd iawn sicrhau cynnydd mewn 

defnydd. 

Yr her i’r holl bartneriaid a rhanddeiliaid, felly, yw targedu ymdrechion i’r meysydd ehangach hyn; 

sefydlogi ac ehangu cyfleoedd i siaradwyr rhugl; datblygu hyder pobl sydd ddim yn rhugl a hwyluso dulliau 

o’u cynnwys; hyrwyddo defnydd pellach mewn gweithleoedd ac o ran sefydliadau a busnesau sy’n 

Yn ogystal â’r cynnydd yn nifer y bobl sy’n dweud eu bod yn 

gallu siarad Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf, mae’r Arolwg 

Defnydd yn dangos bod canran y bobl yn yr ardal sy’n siarad y 

Gymraeg bob dydd hefyd wedi cynyddu, o 35% i 43%. 

 

I 63% o ymatebwyr Rhondda 

Cynon Taf, roedd y Gymraeg 

yn rhan o’u bywydau bob 

dydd y rhan fwyaf o’r amser. 

Roedd 73% o 

ymatebwyr Rhondda 

Cynon Taf yn ferched 

ac roedd 60% o bawb a 

ymatebodd yn yr ardal 

rhwng 26 a 50 oed. 
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wynebu’r cyhoedd i’w gwneud hi’n haws defnyddio’r Gymraeg mewn meysydd anghyfarwydd neu newydd. 

 

Ffynhonnell: Holiadur Mentrau’r de ddwyrain, 2016 
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Ym mha lefydd mae'r Gymraeg yn rhan o'ch bywyd bob dydd?
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Yn y De Ddwyrain, lle mae’r Gymraeg yn iaith leiafrifol ym mhob cymuned ddaearyddol, mae cynnal a hwyluso cymunedau o siaradwyr Cymraeg ar 

draws pob ystod oedran yn hanfodol er mwyn sicrhau dyfodol i’r iaith.  

Mae sawl ystyr i gymuned pan fyddwn ni’n sôn am siaradwyr Cymraeg wrth gwrs. Mae cymuned yn fwy na lleoliad daearyddol, mae’n bodoli ar 

draws ffiniau ardal a rhanbarth, a bellach gyda chyfryngau cymdeithasol, gellid dadlau nad oes ffiniau i gymuned Gymraeg o’r fath. Mae’r Gymraeg 

yn rhywbeth sy’n uno pobl yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol. Mae’n nodwedd ychwanegol o hunaniaeth sy’n creu cyswllt rhwng pobl ac sy’n 

sbarduno gweithgaredd a rhyngweithio. 

Roedd canlyniadau’r holiadur yn cadarnhau ar y cyfan bod pobl yn teithio ymhellach na’u cymdogaethau a’u hardaloedd lleol er mwyn cymryd rhan 

mewn digwyddiadau Cymraeg. Wedi dweud hynny, mewn sir sydd â her ddaearyddol fel sydd yn Rhondda Cynon Taf – gyda thair ardal mor wahanol 

i’w gilydd – mae pobl yn llai tebygol o deithio i rannau eraill y sir i fynd i ddigwyddiadau. Er hynny, mae tystiolaeth yr holiaduron yn awgrymu bod 

cyfran sylweddol (sef 64%) wedi bod mewn digwyddiad a drefnwyd gan Fenter Iaith arall o leiaf unwaith. Mae'n bosibl mai trigolion sy'n byw yn agos 

i ffiniau'r sir yw'r rhain, er enghraifft trigolion Taf Elái sy'n byw bellter teithio i Gaerdydd a Chaerffili. 

Dywedodd 78% o ymatebwyr y sir eu bod wedi mynd i ddigwyddiad a drefnwyd gan Fenter Iaith Rhondda Cynon 

Taf. O ystyried mai drwy restr bostio'r Fenter yr hyrwyddwyd yr holiadur yn bennaf, mae’r ffigur hwn yn 

dangos bod potensial pellach gan y Fenter a’i phartneriaid i hyrwyddo digwyddiadau a gwasanaethau 

ymhlith ei chefnogwyr. 

Mae ymchwil wedi dangos bod sawl ffactor yn dylanwadu ar ddefnydd y Gymraeg yn y gymuned. Yn 

gyntaf, er bod gan yr iaith statws swyddogol, mae’n iaith leiafrifol ac nid yw’n amlwg felly fel iaith gymunedol yn 

yr ardal hon. Wrth gwrs, mae hyn yn golygu prinder cyfle i bobl ddefnyddio’r Gymraeg. 

• ‘Byddwn yn dymuno defnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd ond nid yw'n bosib bob tro, e.e. 

rwyf yn teithio o Donyrefail i Dreorci er mwyn cael deintydd Cymraeg ond nid oes meddygon ar gael, nac 

optegydd.’ 

• ‘Dw i ddim yn gweld llawer o gyfleoedd i siarad Cymraeg tu fas i'r swyddfa o ddydd i ddydd oni bai fy mod yn mynychu gweithgaredd sydd 

wedi trefnu trwy'r Gymraeg.’ 

‘Rydym yn ffodus 

iawn oherwydd 

bod nifer fawr o 

gyfleoedd i 

ddefnyddio'r 

Gymraeg yn ardal 

Efail Isaf.’ 
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Ffactor amlwg arall yw hyder pobl i ddefnyddio’r iaith ac a yw pobl wedi arfer defnyddio’r Gymraeg – fe wyddom fod pobl sydd ddim yn rhugl yn llai 

tebygol o siarad Cymraeg bob dydd a mynychu digwyddiadau Cymraeg, ac mae canlyniadau’r holiadur yn dangos bod hyn yn wir i rai yn Rhondda 

Cynon Taf: 

• ‘I look at all this from a learner's point of view so I'd like coffee evenings or drop-in conversation classes rather than courses. I want to be 

more confident in speaking. A course is too much for me with two jobs as well. Something more casual would suit me better.’ 

• ‘More concentration on conversational Welsh and classes to support those lacking confidence rather than all classes now having an 

expectation of achieving written qualification.’ 

Gofynnodd yr holiadur beth fyddai’n helpu i ehangu defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned a dyma oedd rhai o’r themâu o Rondda Cynon Taf: 

− Mwy o ddigwyddiadau cymdeithasol drwy’r Gymraeg yn yr ardal 

− Cefnogaeth yn y gweithle i ddatblygu sgiliau Cymraeg 

− Siaradwyr Cymraeg mewn siopau, banciau, meddygfeydd ac ati yn fwy amlwg, gyda bathodynnau iaith gwaith er enghraifft 

− Canolfan Gymraeg (debyg i Soar, Merthyr) yn Aberdâr i bobl gymdeithasu yn Gymraeg 

− Mwy o amlygrwydd ar y we – ar wefannau a gydag apiau 

− Creu cyfeirlyfr o wasanaethau/siopau/caffis ac yn y blaen lle mae modd cael gwasanaeth yn Gymraeg a rhifau ffôn Cymraeg. 

− Mwy o gyfleoedd i bobl ifanc gwrdd a chymdeithasu yn Gymraeg tu allan i’r ysgol 

O ran cyfranogiad, mae’n werth nodi’r ganran o bobl sy’n dweud eu bod yn cymryd rhan wirfoddol yn eu cymuned, sef 51% (ffigur y rhanbarth cyfan 

oedd 47%). 
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Roedd y gweithgareddau gwirfoddol yn amrywio’n fawr ac yn amlygu sgiliau a diddordebau eang: y banc bwyd lleol; pwyllgorau elusennau; 

llywodraethwyr ysgolion; y papur bro lleol; clybiau chwaraeon/ieuenctid; capeli ac eglwysi; cylchoedd meithrin; cerddorfa gymunedol; clybiau Gwawr 

a Merched y Wawr; a llawer mwy. 

O blith y sawl a nododd nad oedden nhw’n cymryd rhan yn wirfoddol yn y gymuned y prif resymau oedd diffyg amser oherwydd gofynion teulu a 

gwaith. Fodd bynnag, mae’n werth nodi dymuniad nifer i gyfrannu mewn rhyw ffordd: 

• ‘gormod yng nghanol y dydd i henoed a’r di-waith ond dim digon i bobl tu hwnt i oriau swyddfa’ 

• ‘Ddim yn gwybod am y cyfleon. Bydden i wrth fy modd yn gwneud.’ 

• ‘No interest in local councils but I would be happy to support the Menter Iaith’ 

• ‘I want to do more to improve my confidence in using Welsh day to day.’ 

Felly, mae parodrwydd yn bodoli ymhlith y sawl nad ydyn nhw’n gwirfoddoli ar hyn o bryd, sy’n awgrymu bod cyfle posib i’r Fenter ehangu a 

hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli mewn meysydd gwahanol ac efallai mewn ffyrdd gwahanol i’r syniad arferol o wirfoddoli. 

51%49%

Ydych chi'n cymryd rhan yn wirfoddol yn 
eich cymuned?

Ydw

Ddim mewn
gwirionedd
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Dysgu Cymraeg 

Ar hyn o bryd, Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg ym Mhrifysgol De Cymru sy’n darparu dosbarthiadau yn Rhondda Cynon Taf. Caiff 

dosbarthiadau eu cynnig yn ystod y dydd a gyda’r nos mewn amryw o leoliadau ledled y sir. Yn ogystal â dosbarthiadau rheolaidd, unwaith neu 

ddwywaith yr wythnos, cynhelir ysgolion undydd, cyrsiau blasu a chyrsiau haf. 

Yn 2014-15 roedd 796 o ddysgwyr yn mynychu cyrsiau gyda’r Ganolfan yn Rhondda Cynon Taf. Roedd 63% ohonyn nhw ar gyrsiau i ddechreuwyr ond 

roedd 37% ar gyrsiau canolradd ac uwch ac felly’n dod yn siaradwyr a allai gyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn gymunedol. 

O’r bobl wnaeth ymateb i’r holiadur yn Rhondda Cynon Taf, roedd 18% ohonyn nhw wedi nodi eu bod yn ddysgwyr. Yr hyn sy’n glir yn yr ymatebion 

yw awydd mawr i ymarfer ac ehangu eu cyfleoedd i siarad Cymraeg. Mae hefyd yn glir bod angen amrywiaeth o weithgareddau a chyfleoedd y tu 

allan i ddarpariaeth fwy ffurfiol Cymraeg i Oedolion. Mae hyn yn amlygu cyfleoedd posibl i’r Fenter a swyddogion dysgu anffurfiol o’r Ganolfan 

Cymraeg i Oedolion weithio ar y cyd i drefnu mwy o weithgareddau amrywiol, neu i weithio mewn partneriaeth ag eraill i gynnig cyfleoedd 

gwirfoddoli i ddysgwyr mewn prosiectau neu fentrau bach yn lleol er mwyn magu hyder a’u hannog i ddefnyddio’r iaith yn y gymuned. 

Mae’r dysgwyr yn Rhondda Cynon Taf yn nodi’r rhwystrau sy’n eu hwynebu nhw: 

• ‘Welsh get-togethers for learners are often during the day and as I work, I can't get to them, so organising something in the evenings would 

be great.’ 

• ‘Y broblem yw ffeindio cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ar lefel mwy safonol na gwaith cartref fy mhlant.’ 

• ‘Confidence and for Welsh speakers to be more accepting of attempts to converse – no switching to English and no over-criticising of 

attempts. You want to learn but stopping every few words to be told your pronunciation is a tiny bit off is off-putting. If you understand me, 

then put up with some errors. I do get better over time! :)’ 

• ‘Confidence in speaking is an issue when in groups with more confidence and expertise.’ 

• ‘Learning any language WILL have its embarrassing moments. We need to practice speaking enough to have confidence to do it in spite of the 

odd blunder.’ 

• ‘It would be good to have some family events that are aimed at Welsh adult learners and their children that were aimed at helping both learn 

and use the language.’ 
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Yn yr arolwg hefyd, gofynnwyd i bobl am eu profiadau o ran digwyddiadau amrywiol, gyda 78% o ymatebwyr Rhondda Cynon Taf yn dweud eu bod 

wedi mynychu digwyddiad gan y Fenter leol a 52% yn dweud eu bod wedi mynd i ddigwyddiad i ddysgwyr. Mae’n bosibl bod potensial am fwy o gyd-

drefnu a chreu mwy o gyfleoedd i gynnwys dysgwyr. Efallai fod cyfleoedd posibl hefyd i hwyluso dealltwriaeth y dysgwyr o ambell ddigwyddiad, a 

fydd yn cynyddu eu hyder a’u mwynhad. 

Sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol  

Mae ymchwil diweddar gan Gyngor ar Bopeth wedi amlygu’r rhwystrau i ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg a’r hyn sy’n effeithio ar ffydd pobl 

mewn gwasanaethau. Roedd y rhwystrau hyn yn cynnwys diffyg dewis Cymraeg amlwg, diffyg gwybodaeth a chysondeb, a’r ffaith bod Saesneg yn 

cael ei chyflwyno fel yr iaith gryfaf, neu’r iaith ddiofyn yn aml. 

Yn ôl yr Arolwg Defnydd, mae ychydig dros hanner y siaradwyr Cymraeg yn ceisio defnyddio’r Gymraeg wrth ddelio â sefydliadau cyhoeddus, ac mae 

siaradwyr Cymraeg sy’n siarad yr iaith bob dydd, ddwywaith yn fwy tebygol o wneud hynny. 

Gofynnodd yr holiadur i ymatebwyr faint o ffydd oedd ganddyn nhw mewn gwahanol sefydliadau i wneud y gorau drostyn nhw o ran y Gymraeg. 

Roedd yr ymatebion yn amrywio o ardal i ardal. Oherwydd niferoedd bach y sampl lleol, yn amlwg mae profiad personol neu ganfyddiad yn 

dylanwadu ar yr ymateb, ond mae’n ddiddorol gweld pa ddelwedd sydd gan y sefydliadau hyn ymhlith y garfan hon o siaradwyr Cymraeg.  

Tabl 7: Ffydd pobl mewn sefydliadau i wneud y gorau dros y Gymraeg (Cyfanswm ‘llawer iawn’ - ‘gweddol’) 

Sefydliad Rhondda Cynon Taf Rhanbarthol 

Cyngor Sir 46% 41% 

Cyngor Cymuned 23% 20% 

Llywodraeth Cymru 76% 74% 

Gwasanaeth Iechyd 40% 36% 

Elusennau 42% 34% 
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Archfarchnadoedd 27% 27% 

Banciau 28% 27% 

Swyddfa’r Post 33% 30% 

Asiantaethau fel y DVLA 42% 42% 

Llywodraeth Prydain 15% 12% 

 

Roedd ymatebwyr Rhondda Cynon Taf yn nodi amrywiaeth o brofiadau gyda’r sectorau hyn: 

• ‘I was thrilled one day last summer when I was served in Tesco by a young Welsh speaker who noticed my Cymraeg badge. We had a short 

conversation and completed my transaction in Welsh. So excited as I understood everything and she understood me!’ 

• ‘Asesiad datblygiad plentyn dwy oed oedd yn ceisio olrhain gallu ieithyddol y plentyn uniaith Gymraeg trwy gyfrwng y Saesneg.’ 

• ‘Rwy'n byw ym Mhentre Eglwys ac yn siarad Cymraeg gyda'r optegydd, deintydd a GP.’ 

• ‘Siopa yn Tesco gyda'r mab a menyw yna yn gweld ei wisg ysgol ac yn awtomatig yn siarad Cymraeg gyda fe.’ 

‘Teimlaf fy mod yn cael gwasanaeth prydlon, cwrtais a chyfeillgar wrth ddelio ag asiantaethau cenedlaethol, e.e. y Swyddfa Dreth a'r Swyddfa 

Basbort.’ 

Cyfryngau Cymdeithasol  

Rhwydwaith cymunedol arall wrth gwrs yw un nad yw’n ddaearyddol ei natur fel nodwyd uchod. Mae’n werth crybwyll arferion siaradwyr Cymraeg o 

safbwynt eu defnydd o’r iaith ar y we, naill ai fel cyfrwng cyfathrebu rhwng teulu a ffrindiau neu’n ehangach o safbwynt y defnydd posibl y gall y 

Fenter ac eraill ei wneud o gyfryngau cymdeithasol wrth gyfathrebu a hyrwyddo. 

Yn ôl astudiaeth ymchwil Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned, nodir bodolaeth cymuned Gymraeg ar-lein ‘fel lleoliad newydd i ddefnyddio iaith a 

datblygu rhwydweithiau ieithyddol ehangach’.  
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Mae Arolwg Defnydd y Gymraeg hefyd yn talu sylw i gyfryngau cymdeithasol yng nghyd-destun defnydd, gan nodi mai ychydig dros hanner y 

siaradwyr Cymraeg rhugl sy’n defnyddio o leiaf gymaint o’r Gymraeg a’r Saesneg wrth anfon negeseuon testun a bod rhwng 12-18% o’r holl 

siaradwyr Cymraeg sy’n defnyddio Twitter a Facebook yn defnyddio o leiaf gymaint o’r Gymraeg a’r Saesneg. 

O ran siaradwyr Cymraeg Rhondda Cynon Taf wnaeth ymateb i’r holiadur, mae 60% yn dweud eu bod yn defnyddio’r Gymraeg gyda phobl eraill ar 

gyfryngau cymdeithasol fel Twitter neu Facebook yn rheolaidd (un ai’n ddyddiol neu’n wythnosol). Mae hyn yn cymharu â 48% ar gyfer rhanbarth 

cyfan y De Ddwyrain. 

Mae’r Fenter wedi sylweddoli pwysigrwydd y maes hwn ac wedi cael canlyniadau cadarnhaol iawn drwy ymgysylltu â ieuenctid yr ardal ar fforymau’r 

sir – mae’r swyddog ieuenctid wedi bod yn hyrwyddo, cydlynu a threfnu gweithgareddau gyda’r fforymau drwy ddefnyddio WhatsApp, ap y 

fforymau, grŵp Facebook, Twitter, Instagram a Snapchat. Mae hyn yn dangos bod cael digon o opsiynau cyfathrebu yn sicrhau bod pobl ifanc yn 

ymateb yn well i’r hyn maen nhw’n ei ddefnyddio ac yn gyfforddus ag ef.  

Mae fforymau’r sir wedi llwyddo i gyd-drefnu digwyddiadau a chysylltu’n uniongyrchol gyda’i gilydd yn Gymraeg. Mae’n arf defnyddiol iawn i 

hyrwyddo digwyddiadau mae’r bobl ifanc eu hunain yn eu trefnu ac mae nifer o’r bobl ifanc wedi datgan mai dyma’r unig le/y lle cyntaf iddyn nhw 

gyfathrebu’n Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

31%
2%

18%

20%

Pa mor aml ydych chi'n defnyddio'r Gymraeg ar 
gyfryngau cymdeithasol?

Bob dydd

Bob wythnos

Bob mis

Weithiau

Byth
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11. Astudiaethau perthnasol 

Dadansoddiad PEST 

Gwleidyddol 

• Dim gymaint o ffocws gwleidyddol ar effaith Brexit ar 

gymunedau Cymru 

• Ansicrwydd parhaus i ddyfodol y Gymraeg 

• Ffocws ar etholiad nesaf Senedd Cymru cyfleoedd a bygythiadau 

• Potensial am gonsensws gwleidyddol i’r Gymraeg a 

gweledigaeth i gyrraedd 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg 

• Canlyniad etholiadau nesaf Senedd Cymru, un blaid yn arwain 

neu clymbleidio 

• Etholiadau nesaf Llywodraeth Leol 

• Mesur y Gymraeg 2011 – normaleiddio defnydd o’r Gymraeg 

• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

Economaidd 

• Effaith dirwasgiad ar gymunedau Cymru 

• Effaith Covid-19 ar economi yr ardal. 

• Effaith posib o economi ardaloedd eraill y DG yn adfywio 

yn gyflymach nac economi Cymru 

• Lefel cyflogau cyfartaledd 

• Tlodi gwledig a trefol a newidiadau mewn mathau o dlodi 

h.y. cyfartaledd cyflog byw 

• Prisiau tai a’i fforddadwyedd 

• Ansicrwydd ynghylch cyllid a rhaglenni cronfeydd 

strwythurol i olynu arian yr UE  

• Sgil effeithiau llymder, ar yr economi a gwasanaethau lleol  

• Cyfleoedd i fwydo mewn i raglenni economaidd 

rhanbarthol a’r economi sylfaenol. 

• Cyfleoedd i greu a datblygu mentrau economaidd a 

chymdeithasol 

 

Cymdeithasol 

• Poblogaeth Cymru / yr ardal yn heneiddio 

• Effaith mewnfudo pobl hyn ac allfudo pobl ifanc 

• Argaeledd arweinwyr cymunedol 

Technolegol 

• Defnydd o dechnoleg ar draws rhychwant oedran 

• Cynnydd mewn cymhwysedd digidol o ganlyniad i Covid-

19 
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• Awydd yn lleol i ddefnyddio ac ymfalchïo yn y Gymraeg 

• Amrywiaeth o fewn sefydliadau gwirfoddol a defnydd o’r 

Gymraeg oddi mewn iddynt 

• Cyfleoedd cymdeithasol  

• Cyfleoedd cymdeithasol i bobl ifanc 

• Cyfleodd gwirfoddoli 

• Sut mae pobl iau yn cymryd rhan  

• Ffocws ar newid agweddau a dylanwad ffactorau sydd yn 

gysylltiedig a’i gilydd.  

• Dylanwad posib Covid-19 ar weithgareddau y dyfodol 

 

• Rhwydweithiau cymdeithasol 

• Adnoddau sydd ar gael 

• Rheoliadau a cyfyngiadau megis GDPR o ran ysgogiad i 

gydweithio a rhannu gwybodaeth 

• Yr isadeiledd TG o fewn yr ardal 

• Sgiliau digidol  

• Cyfle i ddatblygu mentrau newydd yn seiliedig ar 

dechnoleg 

• Defnyddio technoleg i leihau costau 
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12. Gwaith ymchwil 
Yn 2016 cynhaliwyd waith ymchwil ar y Gymraeg o fewn rhaglenni trechu tlodi y Sir. Er nad oes ‘Cymunedau’n Gyntaf’ bellach, mae Dechrau’n Deg yn 

parhau ac mae gwasanethau cefnogol yn parhau i fodoli o fewn yr ardaloedd economiadd tlotaf yn y sir. Cwmni Arad gynhaliodd y gwaith gwaith 

ymchwil ar y cyd a Menter Iaith Rhondda Cyn Taf. Dyma ddadansoddiad ac argymhellion yr arolwg. 

 

1.1 Siaradwyr Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf dros amser 

 

Er mwyn gosod y gwaith dadansoddi yn y bennod hon yn ei chyd-destun, mae’n werth ystyried y patrymau yn niferoedd a chanrannau siaradwyr 

Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf yn y cyfnod diweddar. Mae crynodeb o ddata’r Cyfrifiad rhwng 1981 a 2011, isod, yn dangos bod canran a nifer 

siaradwyr Cymraeg yn y fwrdeistref sirol wedi cynyddu’n nodedig ers 1981. Cynyddodd cyfran y siaradwyr Cymraeg o 8.4 y cant i 12.3 y cant rhwng 

1981 a 2011. Y mae’n werth nodi mai at siaradwyr Cymraeg y mae’r data a gyflwynir isod yn cyfeirio. 

 

Yn nes ymlaen yn y Bennod hon, cyfeiriwn hefyd at nifer y bobl a all ddeall Cymraeg neu sydd â rhywfaint o sgiliau iaith Gymraeg. Mae potensial o 

dwf yn nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg, nid leiaf oherwydd bod 19.6 y cant o’r disgyblion mewn ysgolion cynradd yn Rhondda Cynon Taf yn 

astudio’r Gymraeg fel iaith gyntaf (data 2015). Bydd yn ddiddorol gweld sut bydd hyn yn effeithio ar ganfyddiadau Cyfrifiad 2021. 

Tabl 1. Nifer a chanran siaradwyr Cymraeg (pob oed) yn Rhondda Cynon Taf a Chymru, 1981-2011 

 

  1981  1991  2001  2011 

 Nifer % Nifer % Nifer % Nifer % 

Rhondda 

Cynon Taf 
20,485 9.1 20,035 8.4 27,946 12.5 27,779 12.3 

Cymru 503,549 19.0 508,098 18.7 582,368 20.8 562,016 19.0 
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Ffynhonnell: NOMIS, Ystadegau Gwladol 

1.2 Siaradwyr Cymraeg mewn ardaloedd cynnyrch ehangach haen is a wasanaethir gan Gymunedau’n Gyntaf a Dechrau’n Deg 
 

Mae’r elfen hon o’r gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar sgiliau iaith Gymraeg y bobl sy’n byw mewn ardaloedd cynnyrch ehangach haen is sy’n 

cael eu gwasanaethu gan ddwy raglen trechu tlodi, Cymunedau’n Gyntaf a Dechrau’n Deg. Roedd cyfrannau siaradwyr y Gymraeg mewn 

ardaloedd a wasanaethir gan y rhaglenni hyn ychydig yn is nag ar draws yr awdurdod lleol yn gyfan. Mewn ardaloedd cynnyrch ehangach haen is 

yng nghlystyrau Cymunedau’n Gyntaf, dangosodd data Cyfrifiad 2011 fod 10.6 y cant o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg. Y ffigur cyfatebol ar gyfer 

ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn ardaloedd Dechrau’n Deg oedd 10.2 y cant. 

Tabl 2. Nifer a chanran y boblogaeth sy’n gallu siarad Cymraeg, 2011 

 Nifer y bobl sy’n gallu 

siarad Cymraeg 

Canran y bobl sy’n gallu 

siarad Cymraeg (%) 

Rhondda Cynon Taf 27,779 12.3 

Ardaloedd cynnyrch ehangach haen 
is Cymunedau’n Gyntaf RhCT 

9,624 10.6 

Ardaloedd cynnyrch ehangach haen 
is Dechrau’n Deg RhCT 

5,215 10.2 

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, Ymchwil Arad 

 

Mae cyfanswm o 10,415 o siaradwyr Cymraeg yn byw mewn ardaloedd cynnyrch ehangach haen is sy’n cael eu gwasanaethu gan Gymunedau’n 

Gyntaf a Dechrau’n Deg, sef 37.5 y cant o holl siaradwyr Cymraeg y fwrdeistref sirol.  

Mae dadansoddi data’r Cyfrifiad hefyd yn ein galluogi i gyfrifo nifer y bobl sydd â rhywfaint o sgiliau iaith Gymraeg. Caiff y ffigurau hyn eu canfod 

drwy dynnu nifer y rhai sydd heb sgiliau yn y Gymraeg o gyfanswm y boblogaeth ym mhob ardal gynnyrch ehangach haen is. Mae’r niferoedd a’r 

canrannau yn uwch, gan fod hyn yn cynnwys pobl nad ydynt yn cyfri eu hunain yn siaradwyr Cymraeg ond sydd efallai yn deall neu’n darllen 
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Cymraeg. Gallai’r data hwn fod yn ddiddorol yng nghyd-destun cynllunio gwasanaethau drwy raglenni trechu tlodi a allai fod yn ceisio targedu 

neu weithio gyda theuluoedd sydd â rhyw lefel o Gymraeg neu a allai fod â diddordeb mewn gwella eu sgiliau yn y Gymraeg. 

Tabl 3. Nifer a chanran y boblogaeth sydd â rhywfaint o sgiliau yn y Gymraeg 

 Nifer y bobl sydd â 
rhywfaint o sgiliau yn y 
Gymraeg 

Canran y bobl sydd â 
rhywfaint o sgiliau yn y 
Gymraeg (%) Rhondda Cynon Taf 44,320 19.6 

Ardaloedd cynnyrch ehangach 
haen is Cymunedau’n Gyntaf 
RhCT 

15,535 17.0 

Ardaloedd cynnyrch ehangach 
haen is Dechrau’n Deg RhCT 

8,485 16.6 

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, Ymchwil Arad 

1.3 Cymunedau’n Gyntaf: trefnu ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn ôl nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg 
 

Mae amrywiadau yng nghyfanswm niferoedd a chanrannau siaradwyr Cymraeg ar draws y 64 ardal cynnyrch ehangach haen is sydd yng nghlystyrau 

Cymunedau’n Gyntaf yn Rhondda Cynon Taf. Fel rhan o’r gwaith o ddadansoddi data’r Cyfrifiad, rydym wedi gosod yr 20 uchaf o blith yr ardaloedd 

hyn yn nhrefn poblogaeth y siaradwyr Cymraeg, o ran nifer a chanran y boblogaeth leol. Sail resymegol yr ymarferiad hwn yw y gallai helpu i roi 

cyfarwyddyd i reolwyr a chomisiynwyr y rhaglenni (ac, yn wir, y partneriaid cyflenwi) wrth iddynt gynllunio a blaenoriaethu cymunedau o ran 

targedu darpariaeth a gweithgareddau cyfrwng Cymraeg. 

Treherbert 1 yw ardal gynnyrch ehangach haen is Cymunedau’n Gyntaf sydd â’r nifer a’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg. Canran y siaradwyr 

Cymraeg yw 17.8 y cant, sydd yn sylweddol uwch na’r ganran ar draws yr awdurdod lleol cyfan (12.3 y cant). Yn wir, mae’r data yn dangos bod 14 o 

ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yng nghlystyrau Cymunedau’n Gyntaf lle mae canran y siaradwyr Cymraeg yn uwch nag yn yr awdurdod yn 

gyfan. Mae cyfran o’r rhain yn y Rhondda Fawr (gan gynnwys ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn Ystrad a Threorci, yn ogystal ag yn 

Nhreherbert). 
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Yn Nhabl 4, rydym wedi lliwio’n wyrdd yr ardaloedd cynnyrch ehangach haen is hynny sy’n ymddangos yn y 10 uchaf o ran niferoedd y 

siaradwyr Cymraeg ac o ran canran y boblogaeth leol. Mae’r ardaloedd cynnyrch haen is hynny sy’n ymddangos yn yr 20 uchaf o’r ddwy restr 

wedi’u lliwio’n felyn. Mae’r ardaloedd hynny sydd yn ymddangos yn un o’r rhestrau yn unig wedi’u gadael heb eu lliwio. 

Mae nifer sylweddol is o siaradwyr Cymraeg yn yr ardaloedd cynnyrch ehangach haen is sydd isaf yn y rhestr. Mae’r tair ardal isaf wedi’u cynnwys 

yn Nhabl 4 er mwyn dangos yr amrywiaeth ar draws ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf. Mae’r data yn dangos bod llai na 100 o siaradwyr Cymraeg 

mewn 7 ardal gynnyrch ehangach haen is gan gynnwys ym Mhenygraig 3, Llwynypia 1 a Threalaw 2.  Ychydig dros 7 y cant o’r boblogaeth sy’n 

siarad Cymraeg yn yr ardaloedd hynny sydd â’r crynodiad isaf. 

Tabl 4. Siaradwyr Cymraeg yn ardaloedd cynnyrch ehangach haen is Cymunedau’n Gyntaf, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhestr uchaf (niferoedd) o ardaloedd cynnyrch ehangach 
haen is Cymunedau’n Gyntaf 

Rhestr uchaf (canran) o ardaloedd cynnyrch 

ehangach haen is Cymunedau’n Gyntaf 
 

1. W01001265 Treherbert 1 262 1. W01001265 Treherbert 1 17.8% 

2. W01001282 Ynysybwl 1 243 2. W01001268 Treherbert 4 16.1% 

3. W01001238 Rhydfelen Canolog/Ilan 2 223 3. W01001267 Treherbert 3 15.1% 

4. W01001268 Treherbert 4 221 4. W01001238 Rhydfelen Ganolog/Ilan 2 14.0% 

5. W01001281 Ynyshir 2 213 5. W01001234 Rhondda 1 14.0% 

6. W01001267 Treherbert 3 206 6. W01001287 Ystrad 3 13.8% 

7. W01001137 Gogledd Aberaman 1 205 7. W01001281 Ynyshir 2 13.2% 

8. W01001271 Treorci 3 198 8. W01001181 Glyn-coch 2 13.2% 

9. W01001234 Rhondda 1 197 9. W01001175 Ferndale 1 13.0% 

10.  W01001287 Ystrad 3 195 10.  W01001266 Treherbert 2 13.0% 

11.  W01001185 Hawthorn 2 194 11.  W01001239 Rhydfelen Ganolog /Ilan 3 12.7% 

12.  W01001275 Tylorstown 2 193 12.  W01001282 Ynysybwl 1 12.6% 

13.  W01001175 Ferndale 1 182 13.  W01001271 Treorci 3 12.6% 

14.  W01001181 Glyn-coch 2 179 14.  W01001185 Hawthorn 2 12.5% 

15.  W01001202 Maerdy 1 172 15.  W01001188 Hirwaun 3 12.2% 

16.  W01001250 Dwyrain Tonyrefail 2 172 16.  W01001250 Dwyrain Tonyrefail 2 12.1% 

17.  W01001239 Rhydfelen Ganolog/Ilan 3 168 17.  W01001207 Gorllewin Aberpennar 2 11.8% 

18.  W01001266 Treherbert 2 168 18.  W01001171 Cymer 1 11.4% 

19.  W01001251 Dwyrain Tonyrefail 3 167 19.  W01001251 Dwyrain Tonyrefail 3 11.3% 

20.  W01001255 Gorllewin Tonyrefail 3 167 20.  W01001172 Cymer 2 11.3% 

    
62.  W01001219 Pen-y-graig 3 93 62.  W01001219 Pen-y-graig 3 7.3% 

63.  W01001200 Llwynypia 1 92 63.  W01001144 Abercynon 2 7.2% 

64.  W01001260 Trealaw 2 92 64.  W01001173 Cymer 3 7.1% 
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  Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 

1.4 Cymunedau’n Gyntaf: trefnu ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn ôl nifer a chanran y bobl sydd â rhywfaint o sgiliau yn y Gymraeg 
 

Cynhaliwyd yr un ymarferiad ond gan edrych ar ddata Cyfrifiad 2011 ar y rhai sydd â rhywfaint o sgiliau yn y Gymraeg. Mae sawl elfen yn debyg 

rhwng hyn a’r data a gyflwynwyd yn 5.3. Unwaith eto, ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn Nhreherbert sydd uchaf yn y rhestr o ran 

niferoedd a chanrannau’r bobl sydd â rhywfaint o sgiliau yn y Gymraeg. Ynysybwl 1 sydd yn y trydydd safle o ran nifer y bobl sydd â sgiliau yn y 

Gymraeg, ond mae hyn yn 17.4 y cant yn unig o’r boblogaeth, ac felly nid yw’r ardal hon yn ymddangos yn yr 20 uchaf o ran canran. 

Ar draws Rhondda Cynon Taf yn gyfan, meddai 19.6 y cant o’r boblogaeth yng Nghyfrifiad 2011 fod ganddynt rywfaint o sgiliau yn y Gymraeg. 

Roedd y ganran yn uwch na hyn mewn 10 o’r ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yng nghlystyrau Cymunedau’n Gyntaf. Mae’r ganran yn is na 

chyfartaledd yr awdurdod lleol ym mwyafrif yr ardaloedd, a’r canrannau isaf yw 12 a 13 y cant o’r boblogaeth. Defnyddiom yr un dulliau i nodi’r 

ardaloedd sydd yn y safleoedd uchel ar draws y ddwy restr (eu lliwio’n wyrdd a melyn). 

 

Tabl 5. Pobl sydd â rhywfaint  sgiliau yn y Gymraeg yn ardaloedd cynnyrch ehangach haen is Cymunedau’n Gyntaf, data 2011 

 

Rhestr uchaf (niferoedd) o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is Cymunedau’n 
Gyntaf 

Rhestr uchaf (canran) o ardaloedd cynnyrch 
ehangach haen is Cymunedau’n Gyntaf 

1. W01001265 Treherbert 1 415 1. W01001265 Treherbert 1 28.1% 
2. W01001137 Gogledd Aberaman 1 397 2. W01001268 Treherbert 4 25.6% 
3. W01001282 Ynysybwl 1 367 3. W01001267 Treherbert 3 24.9% 
4. W01001268 Treherbert 4 350 4. W01001280 Ynyshir 1 22.5% 
5. W01001271 Treorci 3 349 5. W01001271 Treorci 3 22.3% 
6. W01001267 Treherbert 3 340 6. W01001287 Ystrad 3 21.8% 
7. W01001281 Ynyshir 2 337 7. W01001202 Maerdy 1 21.5% 
8. W01001275 Tylorstown 2 314 8. W01001251 Dwyrain Tonyrefail 3 20.9% 
9. W01001287 Ystrad 3 305 9. W01001281 Ynyshir 2 20.8% 
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10.  W01001202 Maerdy 1 303 10.  W01001175 Ferndale 1 20.3% 
11.  W01001234 Rhondda 1 296 11.  W01001137 Gogledd Aberaman 1 19.1% 
12.  W01001238 Rhydfelen Ganolog/Ilan 2 292 12.  W01001207 Gorllewin Aberpennar 2 19.1% 
13.  W01001175 Ferndale 1 286 13.  W01001218 Pen-y-graig 2 18.7% 
14.  W01001185 Hawthorn 2 280 14.  W01001234 Rhondda 1 18.5% 
15.  W01001208 Gorllewin Aberpennar 3 273 15.  W01001255 Gorllewin Tonyrefail 3 18.5% 
16.  W01001141 De Aberaman 2 271 16.  W01001171 Cymer 1 18.5% 
17.  W01001251 Dwyrain Tonyrefail 3 270 17.  W01001222 Pen-y-waun 2 18.4% 
18.  W01001266 Treherbert 2 268 18.  W01001141 De Aberaman 2 18.3% 
19.  W01001218 Pen-y-graig 2 265 19.  W01001185 Hawthorn 2 18.1% 
20.  W01001250 Dwyrain Tonyrefail 2 263 20.  W01001232 Porth 4 18.1% 

    
 

62.  W01001200 Llwynypia 1 

156 61.  W01001210 
Penrhiwceiber 2 
W01001173 Cymer 3 

12.8% 
12.8% 

63.  W01001260 Trealaw 2 146 63.  W01001261 Trealaw 3 12.3% 
64.  W01001219 Pen-y-graig 3 145 64.  W01001215 Pentre 3 12.2% 

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 

1.5 Dechrau’n Deg: trefnu ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn ôl nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg 
 

 

Roedd llai o amrywiaeth yn nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg ar draws ardaloedd Dechrau’n Deg, sy’n ddealladwy o ystyried bod llai o 

ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (36 ohonynt) sy’n gymwys i dderbyn cymorth drwy’r rhaglen. Pentre’r Eglwys 1 oedd yr ardal a oedd â’r 

nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg, ar sail data Cyfrifiad 2011. Treherbert 3 sydd â’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg, sef 15.1. Mae hyn yn 

uwch na’r 12.3 y cant sy’n siarad Cymraeg ar draws yr awdurdod lleol yn gyfan. 

 

Tabl 4. Canran y siaradwyr Cymraeg yn ardaloedd cynnyrch ehangach haen is Dechrau’n Deg, 2011 
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Rhestr uchaf (niferoedd) o 
ardaloedd cynnyrch ehangach 
haen is Dechrau’n Deg 

 Plant 3-15 
oed sy’n 
siarad 
Cymraeg 

Rhestr uchaf (canran) o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is Dechrau’n Deg 

1. Pentre’r Eglwys 1 237 83 1. Treherbert 3 15.1% 
2. Rhydfelen Ganolog/Ilan 2 223 112 2. Pentre’r Eglwys 1 14.5% 
3. Treherbert 3 206 77 3. Rhydfelen Ganolog/Ilan 2 14.0% 
4. Gogledd Aberaman 1 205 86 4. Treherbert 2 13.0% 
5. Treorci 3 198 86 5. Rhydfelen Ganolog/Ilan 3 12.7% 
6. Tylorstown 2 193 101 6. Treorci 3 12.6% 
7. Maerdy 1 172 63 7. Hirwaun 3 12.2% 
8. Graig 1 169 74 8. Graig 1 12.0% 
9. Rhydfelen Ganolog/Ilan 3 168 70 9. Tyn-y-nant 3 12.0% 
10.  Treherbert 2 168 59 10.  Gorllewin Aberpennar 2 11.8% 
11.  Dwyrain Tonyrefail 3 167 82 11.  Dwyrain Tonyrefail 3 11.3% 
12.  Cwmbach 2 157 60 12.  Pen-y-waun 1 11.2% 
13.  Gorllewin Aberpennar 2 157 75 13.  Tylorstown 2 11.1% 
14.  Llanhari 2 155 64 14.  Tylorstown 1 11.0% 
15.  Pen-y-waun 1 155 82 15.  Llanhari 2 10.9% 
16.  Pen-y-waun 2 150 63 16.  Glyn-coch 1 10.2% 
17.  Ynyshir 1 148 57 17.  Maerdy 1 10.1% 
18.  Glyn-coch 1 140 43 18.  De Aberaman 1 10.0% 
19.  Tylorstown 1 140 78 19.  Pen-y-waun 2 9.8% 
20.  De Aberaman 1 136 44 20.  Cwmbach 2 9.6% 

     
34.  Cymer 3 93 34 34.  Abercynon 2 7.2% 
35.  Pen-y-graig 3 93 37 35.  Cymer 3 7.1% 
36.  Trealaw 2 92 49 36.  Cymer 4 7.1% 

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 

 

 

1.6 Dechrau’n Deg: trefnu ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn ôl nifer a chanran sydd â rhywfaint o sgiliau yn y Gymraeg 
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Mae ardaloedd Dechrau’n Deg sydd â rhywfaint o sgiliau yn y Gymraeg yn dilyn patrwm tebyg iawn i’r tabl blaenorol. Mae chwech o 

ardaloedd (wedi’u lliwio’n wyrdd) sydd yn y 10 uchaf o ran niferoedd a chanran y bobl sydd â sgiliau iaith Gymraeg. Mae’r data yn awgrymu 

bod y crynodiadau uchaf o bobl sydd â sgiliau yn y Gymraeg yn ardaloedd Dechrau’n Deg i’w gweld yn Aberaman, tuag at ben uchaf y 

Rhondda Fawr (Treherbert a Threorci), ym Mhentre’r Eglwys ac yn Rhydyfelin. 

Tabl 7. Pob sydd â rhywfaint o sgiliau yn y Gymraeg yn ardaloedd cynnyrch ehangach haen is Dechrau’n Deg, data 2011 

 

Rhestr uchaf (niferoedd) o 
ardaloedd cynnyrch ehangach 
haen is Dechrau’n Deg 

 Plant 3-15 
oed sydd 
â 
rhywfaint 
o sgiliau 
yn y 
Gymraeg 

Rhestr uchaf (canran) o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is Dechrau’n Deg 

1. Gogledd Aberaman 1 397 108 1. Treherbert 3 24.9% 
2. Pentre’r Eglwys 1 373 116 2. Pentre’r Eglwys 1 22.8% 
3. Treorci 3 349 101 3. Hirwaun 3 22.5% 
4. Treherbert 3 340 108 4. Treorci 3 22.3% 
5. Tylorstown 2 314 123 5. Treherbert 2 20.9% 
6. Rhydfelen Ganolog/Ilan 2 296 134 6. Gorllewin Aberpennar 2 19.1% 
7. Maerdy 1 292 80 7. Rhydfelen Ganolog/Ilan 2 18.5% 
8. Treherbert 2 270 74 8. Rhydfelen Ganolog/Ilan 3 18.5% 
9. Dwyrain Tonyrefail 3 261 108 9. Pen-y-waun 1 18.4% 
10.  Pen-y-waun 1 256 97 10.  De Aberaman 1 18.1% 
11.  Gorllewin Aberpennar 2 255 105 11.  Tylorstown 2 18.0% 
12.  Pen-y-waun 2 251 80 12.  Tyn-y-nant 3 17.8% 
13.  Cwmbach 2 250 77 13.  Dwyrain Tonyrefail 3 17.7% 
14.  Graig 1 248 90 14.  Graig 1 17.6% 
15.  De Aberaman 1 247 65 15.  Gogledd Aberaman 1 17.4% 
16.  Rhydfelen Ganolog/Ilan 3 244 93 16.  Maerdy 1 17.1% 
17.  Llanhari 2 233 85 17.  Pen-y-waun 2 16.5% 
18.  De Aberaman 3 230 88 18.  Llanhari 2 16.3% 
19.  Hirwaun 3 225 50 19.  Tylorstown 1 16.1% 
20.  Gilfach Goch 2 222 84 20.  Maerdy 2 15.9% 

     
34.  Cymer 3 93 53 34.  Cwm Clydach 1 12.8% 
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34.  Pen-y-graig 3 93 53 35.  Cymer 3 12.2% 
36.  Trealaw 2 92 60 36.  Pen-y-graig 3 12.3% 

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 

 

 

1.7 Dechrau’n Deg: trefnu ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn ôl angen (trefn incwm a budd-daliadau) a sgiliau yn y Gymraeg 
 

Rydym wedi archwilio’r data ar siaradwyr Cymraeg yn ardaloedd Dechrau’n Deg ac wedi plotio’r data yn erbyn lefel angen ymhob ardal 

gynnyrch ehangach haen is i weld a oes cydberthynas rhwng y ddau. Mae’r ffigur isod yn crynhoi’r data sy’n dangos nad oes cydberthynas 

arwyddocaol (ar sail R2=0.0243). 

Ffigur 6: Siaradwyr Cymraeg mewn ardaloedd cynnyrch ehangach haen is yn erbyn ardaloedd sydd â’r angen mwyaf 
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Canran y siaradwyr Cymraeg ym mhob ardal gynnyrch ehangach haen is 
(wedi’u trefnu yn ôl incwm a budd-daliadau; 1 = ardal sydd â’r angen mwyaf, 

36 = ardal sydd â’r angen lleiaf).
Hefyd yn nodi gofal plant Dechrau’n Deg ym mhob ardal: S – cyfrwng Saesneg, 

D 
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Nodyn ar Ffigur 6: Mae Amh* yn golygu nad oes darpariaeth gofal plant Dechrau’n Deg yn yr ardal gynnyrch ehangach haen is honno, ond bod 

gofal plant Dechrau’n Deg mewn ardal gyfagos. E.e. nid oes gofal plant Dechrau’n Deg ym Maerdy 2, ond y mae darpariaeth ym Maerdy 1. 

 

Mae Ffigur 6 hefyd yn nodi p’un a oes darpariaeth Dechrau’n Deg cyfrwng Saesneg, dwyieithog neu gyfrwng Cymraeg ym mhob un o’r ardaloedd. 

Mewn rhai achosion mae cyfuniad o ddarpariaeth, gyda rhai lleoliadau, er enghraifft, yn cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y bore a 

darpariaeth ddwyieithog yn y prynhawn. Mae’r ffigur yn dangos bod yr ardaloedd sydd â’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg (gwyrdd yn y ffigur) 

yn cael eu gwasanaethu gan ddarpariaeth ddwyieithog neu gyfrwng Cymraeg. Yr eithriad yw Treorci 3, sydd â chanran uchel o siaradwyr Cymraeg 

(o gymharu ag ardaloedd eraill Dechrau’n Deg) ond darpariaeth gofal plant Dechrau’n Deg cyfrwng Saesneg yn unig sydd yno. 
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2 Casgliadau ac argymhellion 

Mae’r bennod hon yn rhoi sylw i’r canfyddiadau a amlinellwyd yn adrannau blaenorol yr adroddiad ac yn crynhoi casgliadau allweddol y tîm 

ymchwil, ar sail y dystiolaeth a gasglwyd. Rydym hefyd yn gosod argymhellion, gyda’r bwriad i’r rhain gael eu hymgorffori ym mhrosiectau a 

gweithgareddau’r dyfodol. 

 

2.1 Casgliadau 
 

Cyffredinol 

 

i. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i’w gymeradwyo am ymgymryd â’r gwaith ymchwil hwn. Mae’n dangos ymrwymiad i 

gefnogi’r gwaith o weithredu’r Safonau ar lefel y rhaglenni. Mae’r Cyngor hefyd wedi cydnabod bod angen trafod y materion sy’n codi 

o’r Safonau sydd angen mynd i’r afael â hwy ar lefelau rheoli a gweithredol. 

 

ii. Yn gyffredinol, mae’n ymddangos bod awydd ymysg rheolwyr rhaglenni a phartneriaid cyflenwi gwasanaethau y tair rhaglen trechu tlodi i 

gefnogi’r Gymraeg drwy gydymffurfio â’r Safonau. Mae hyn yn galonogol ac mae’n bwysig harneisio ac adeiladu ar yr ewyllys da a 

ddangoswyd, gan gynllunio a darparu cymorth lle y bo angen. 

 

iii. Ceir cydnabyddiaeth bod gweithgarwch, mewn rhai achosion, yn dechrau o linell sylfaen cymharol isel a bod gwasanaethau cyfrwng 

Cymraeg presennol heb eu datblygu’n llawn. Amrywiol yw sgiliau iaith Gymraeg y staff, sy’n arwain at heriau o ran cydymffurfio â Safonau 

penodol ac o ran cynllunio gweithgarwch i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith. 

 

iv. Y mae dwy elfen nodedig i’r tair rhaglen sydd o dan ystyriaeth yn y gwaith ymchwil hwn – Cymunedau’n Gyntaf, Dechrau’n Deg a 

Theuluoedd yn Gyntaf. Yn gyntaf, sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau o ran cyflenwi gwasanaethau, staffio a threfniadau 
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gweinyddol. Mae hyn yn golygu sicrhau bod arferion gweithredol, polisïau a gweithdrefnau yn cydymffurfio â’r gofynion sydd wedi’u gosod 

ac y gall staff dderbyn cymorth a/neu hyfforddiant priodol. Fel a nodwyd ym Mhennod 3 yr adroddiad hwn, lle y bo’n briodol dylai 

rheolwyr y rhaglenni fanteisio ar elfennau o gymorth canolog sy’n bodoli yn yr awdurdod lleol. 

 

v. Mae’r ail elfen yn ymwneud â hyrwyddo’r Gymraeg wrth fwrw golygon ymlaen, ac mae hyn hefyd yn rhan o’r Safonau. Wrth geisio 

cymorth i hyrwyddo’r iaith, mae canfyddiadau’r gwaith ymchwil hwn yn pwysleisio bod angen i’r gweithgarwch fod yn strategol ac wedi’i 

dargedu. Mae trefniadau comisiynu yn cynnig cyfleoedd defnyddiol i allu cynllunio gwasanaethau a phrosiectau sydd wedi’u hanelu at 

gynorthwyo’r Gymraeg yn strategol 

Argymhelliad 1: 

Dylai rheolwyr a thimau’r rhaglenni barhau i fod yn rhagweithiol wrth 

nodi’r anghenion sy’n codi o ganlyniad i weithredu Safonau’r 

Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys nodi’r gwasanaethau a’r trefniadau 

gweinyddol lle y bydd galw am sgiliau iaith Gymraeg. 
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vi. Y mae rhywfaint o ansicrwydd yn parhau ymysg timau’r rhaglenni ynglŷn â beth fydd gweithredu’r Safonau yn golygu ar lefel ymarferol a 

gweithredol. Yn ôl y gwaith ymchwil, mae staff y rhaglenni wedi buddsoddi amser yn dehongli’r hyn mae’r Safonau yn golygu o ran 

gweithgarwch gweithredu a gweinyddu dydd i ddydd. Ar draws y tair rhaglen, ystyriwyd bod sicrhau cyswllt dwyieithog rheolaidd â 

defnyddwyr gwasanaeth drwy’r cyfryngau cymdeithasol yn fater o bryder . Caiff platfformau fel Twitter a Facebook eu defnyddio i 

gyfleu neges neu ymateb i ddefnyddwyr gwasanaeth yn uniongyrchol ac mae angen protocolau sy’n nodi sut i wneud hyn yn  effeithiol ac 

mewn ffordd sy’n cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg. 

 

 

 

vii. Caiff darpariaeth hyfforddiant iaith Gymraeg ei gynnig i staff ar draws y tair rhaglen i’w galluogi i wella neu ddatblygu eu sgiliau iaith 

Gymraeg. Mae’n bwysig bod y ddarpariaeth yn parhau a’i bod wedi’i thargedu’n strategol i sicrhau ei bod o gymorth i alluogi’r rhaglenn i i 

Argymhelliad 2: 

Mae angen protocolau clir ac offer ymarferol i alluogi staff i weithredu’r 

safonau. Mae’r rhain yn cynnwys enghreifftiau o: 

• Arwyddion a deunydd hyrwyddo/cyhoeddusrwydd dwyieithog; 

• Canllawiau arferion da wrth gyfarch aelodau’r cyhoedd a defnyddwyr 

gwasanaeth dros y ffôn; 

• Gohebiaeth ysgrifenedig; 

• Gwefannau a’r cyfryngau cymdeithasol. 

 

I ategu hyn, dylai fod gan holl staff y rhaglenni fynediad at y canllawiau sydd 

wedi’u hamlinellu yn ‘Y Gymraeg: Beth sydd wedi newid’ – yr adnodd a 

luniwyd gan uned iaith Gymraeg y Cyngor. Byddai sesiynau hyfforddiant i 

gynorthwyo â defnyddio’r ddogfen yn fuddiol. Lle y bo’n berthnasol, gallai 

canllawiau ac offer fod ar gael i bartneriaid cyflenwi allanol. 
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gyflenwi’n ddwyieithog. Drwy’r gwaith ymchwil, gwelwyd bod diddordeb cynyddol mewn sesiynau ymwybyddiaeth o’r iaith 

Gymraeg. Roedd diddordeb ymysg rheolwyr a thimau y rhaglenni mewn creu sesiynau ymwybyddiaeth rheolaidd ac i’r sesiynau hynny gael 

eu teilwra i adlewyrchu anghenion rhaglenni trechu tlodi unigol lle y bo’n bosibl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd hyn yn galluogi’r rheolwyr i ddefnyddio aelodau presennol o staff sydd â 

sgiliau iaith Gymraeg mewn ffordd sy’n sicrhau y gall gwasanaethau gael eu 

cyflenwi’n ddwyieithog. Lle y caiff bylchau eu nodi mewn sgiliau iaith, dylai 

rheolwyr y rhaglenni ddefnyddio’r data hwn i gyfarwyddo hyfforddiant iaith 

Gymraeg a phrosesau recriwtio. Dylai’r gwasanaethau asesu safon Cymraeg 

ysgrifenedig a llafar y staff er mwyn sicrhau y caiff yr anghenion hyfforddiant 

a recriwtio mwyaf perthnasol eu diwallu. 

 

Dylai rheolwyr y rhaglen ystyried hysbysebu pob swydd reng flaen newydd yn 

rhai lle mae’r Gymraeg yn hanfodol hyd nes bod nifer ddigonol o siaradwyr 

Cymraeg yn y swyddi. 

Argymhelliad 3: 

Dylai penaethiaid y tair rhaglen yn Rhondda Cynon Taf sicrhau bod ganddynt 

archwiliad cyfredol a chynhwysfawr o sgiliau iaith Gymraeg. 
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Cymunedau’n Gyntaf 

 

viii. Mae angen gosod cynllun clir ar gyfer nodau’r rhaglen yn lleol o ran cefnogi’r Gymraeg. Yn hytrach na dibynnu ar yr hyn y gall darparwyr 

gyflenwi – sydd wedi arwain at ddarpariaeth sydd, ar y corau, yn ad hoc – dylai Cymunedau’n Gyntaf ymwreiddio amcanion ynglŷn â’r 

Gymraeg yn rhan o’r rhaglen gomisiynu fel ffordd i yrru gweithgarwch. 

 

 

Argymhelliad 4: 

Dylai’r Cyngor ddarparu cyfleoedd hyfforddiant i ddiwallu gwahanol anghenion 

staff y rhaglenni: 

i. Gallai cyflenwi sesiynau ymwybyddiaeth iaith pwrpasol ar draws y tair 

rhaglen helpu i sicrhau gwell dealltwriaeth o’r Safonau a’u gweithrediad yn 

ogystal â sicrhau trafodaeth reolaidd rhwng rheolwyr a staff mewn perthynas â 

chyflenwi gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg / yn ddwyieithog. 

 

ii. Cyrsiau adeiladu hyder i staff sydd â rhywfaint o allu yn yr iaith, ond sydd â 

diffyg hyder. 
 

iii. Dosbarthiadau / hyfforddiant iaith Gymraeg i staff sy’n dymuno dysgu’r iaith. 

Argymhelliad 5: 

Dylai Cymunedau’n Gyntaf yn Rhondda Cynon Taf sicrhau bod yr holl 

ddarparwyr a gomisiynir yn ymwybodol o’r angen i ddarparu gwasanaethau 

sy’n cydymffurfio â gofynion Safonau y Gymraeg. Yn ychwanegol, dylai 

Cymunedau’n Gyntaf ystyried yr angen i ddefnyddio’r rhaglen gomisiynu i 

gomisiynu prosiectau neu weithgareddau sydd wedi’u llunio’n benodol i gefnogi 

a hyrwyddo’r Gymraeg. Dylai’r rhaglen ystyried manteisio ar arbenigedd 

partneriaid allanol i helpu i lunio a chynllunio gweithgareddau. 
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ix. Byddai partneriaid cyflenwi yn croesawu arweiniad a syniadau penodol am brosiectau sy’n cynnwys gweithgarwch yn y Gymraeg, gan 

gynnwys prosiectau wedi’u hanelu at bobl ifanc, teuluoedd a gweithgarwch yn seiliedig ar y celfyddydau. 

 

 

 

x. Dylai arweinwyr y clystyrau a’r partneriaid cyflenwi gael eu hannog i feddwl yn arloesol ynglŷn â sut i gynnwys y Gymraeg mewn amrywiaeth 

o brosiectau yn ymwneud â chyflogadwyedd, iechyd a lles, ac ymgysylltu â’r gymuned. Awgrymwyd nifer o feysydd penodol o weithgarwch 

yn ystod y gwaith ymchwil. 

• Gweithgareddau cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog i deuluoedd. Roedd consensws cyffredinol y byddai prosiectau i deuluoedd a 

phrosiectau sy’n pontio’r cenedlaethau yn cael eu croesawu, ac y gallant ddarparu cyfleoedd gwerthfawr i hybu oedolion i ddysgu 

a chynorthwyo sgiliau ac addysg pobl ifanc. 

• Mae nifer y cynlluniau chwarae a’r clybiau ar ôl ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg wedi gostwng yn y blynyddoedd diwethaf, a nodwyd 

bod angen i’r niferoedd hyn godi a sicrhau eu bod ar gael i gymunedau lleol. 

• Mae gweithgareddau a chlybiau ieuenctid drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd wedi gostwng yn ddiweddar. Un maes penodol o angen 

allai fod canolbwyntio ar gyflogadwyedd a hybu gweithgarwch sy’n pwysleisio gwerth sgiliau iaith Gymraeg yn y gweithle. 

• Gallai cynnal gweithgareddau a digwyddiadau treftadaeth a’r celfyddydau ar draws clystyrau hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg, 

codi ymwybyddiaeth o hanes lleol, a chynyddu sgiliau. 

 

xi. Byddai’n ymddangos yn synhwyrol canolbwyntio ar weithgarwch yn ardaloedd cynnyrch ehangach haen is Cymunedau’n Gyntaf sydd â’r 

crynodiadau uchaf o siaradwyr Cymraeg. Mae’r dadansoddiad ym Mhennod 5 yr adroddiad hwn yn nodi’r cymunedau sydd â’r niferoedd a’r 

Argymhelliad 6: 

Dylai Cymunedau’n Gyntaf baratoi a lledaenu enghreifftiau o brosiectau 

llwyddiannus blaenorol y gellid eu haddasu neu’u hailadrodd yn Rhondda 

Cynon Taf. 
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canrannau uchaf o bobl sydd â sgiliau iaith Gymraeg a gallai hyn fod o werth i glystyrau a phartneriaid cyflenwi wrth gynllunio gweithgarwch. 

Argymhelliad 7: 

Gan ystyried y safbwyntiau a fynegwyd gan staff y rhaglenni a’r partneriaid 

cyflenwi dylai Cymunedau’n Gyntaf annog gweithgarwch newydd yn y 

meysydd canlynol: 

• Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i ieuenctid; 

• Gweithgarwch cyfrwng Cymraeg i blant a theuluoedd; 

• Prosiectau yn seiliedig ar y celfyddydau sy’n cynnwys y Gymraeg. 

 

Dylai’r Cyngor ystyried manteisio ar wybodaeth ac arbenigedd sefydliadau 

(gan gynnwys sefydliadau’r Gymraeg) sydd â phrofiad yn y meysydd hyn. 

Argymhelliad 8: 

Mae’n bosibl y byddai’r rhaglen yn dymuno hybu’r arfer o weithio ar draws 

clystyrau fel ffordd i gynnal rhywfaint o weithgareddau cyfrwng Cymraeg. 

 

Yn gysylltiedig â hyn, gallai fod yn fuddiol cynnal hyfforddiant 

ymwybyddiaeth iaith ar draws clystyrau ynghyd â rhannu arferion da mewn 

perthynas â darpariaeth a phrosiectau cyfrwng Cymraeg. 
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xii. O ystyried y diffyg capasiti sydd mewn rhai ardaloedd i gyflenwi gwasanaethau’n ddwyieithog, gallai fod gwerth mewn annog 

gweithgareddau ar draws ardaloedd y clystyrau. Gallai hyn olygu y byddai angen neilltuo amser i’r clystyrau gyd-gynllunio a chyd-

gyflenwi rhywfaint o weithgarwch. Dylai gweithgarwch ar draws clystyrau roi ystyriaeth i’r angen i sicrhau bod gweithgareddau 

cyfrwng Cymraeg yn hygyrch i bobl mewn gwahanol gymunedau. 

 

xiii. Dylai rhagor o gyrsiau iaith Gymraeg gael eu cynnig ar draws yr holl glystyrau. Bu’r cyrsiau hyn yn boblogaidd ac maent ar hyn o bryd yn 

cael eu cynnal yn y rhan fwyaf o ardaloedd. Ond mae angen sicrhau y caiff y cyrsiau hyn eu hamseru’n ofalus i sicrhau eu bod yn 

gyfleus a hygyrch i bobl. 

 

 

 

xiv. Mae cynnal cyswllt ag ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol yn hollbwysig ac yn cynnig cyfleoedd i hybu cysylltiadau rhwng ysgolion a’r 

gymuned a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol. Ceir enghreifftiau o arferion da mewn prosiectau pontio rhwng 

ysgolion cynradd ac uwchradd, sy’n cynnwys dysgwyr ar gwrs Bagloriaeth Cymru. Gallai prosiectau tebyg gael eu cyflwyno mewn 

clystyrau eraill o’u cefnogi drwy’r rhaglen gomisiynu. 

 

Argymhelliad 9: 

Mae angen cynnal trafodaeth agos â rheolwyr Cymraeg i Oedolion i 

ddatblygu amserlenni cyrsiau sydd fwyaf cyfleus i ddefnyddwyr. 
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xv.  Mae’r gwaith ymchwil hwn, gan gynnwys y casgliadau a’r argymhellion, yn cyfeirio’n aml at brosiectau a gweithgareddau cyfrwng 

Cymraeg. Yn ymarferol, bydd llawer o’r gweithgarwch a drafodir yn cynnwys cyflenwi’n ddwyieithog. Ceir enghreifftiau o brosiectau 

dwyieithog llwyddiannus yn Rhondda Cynon Taf a Blaenau’r Cymoedd, ac mae rhai yn dal i gael eu cynnal mewn ardaloedd 

Cymunedau’n Gyntaf. Mae’r rhain yn cynnwys prosiectau yn seiliedig ar y celfyddydau sy’n hybu sgiliau, cyflogadwyedd, ac iechyd a 

lles y cyfranogwyr. Fel a nodwyd yn Argymhelliad 6, mae yma gyfle i fanteisio ar brofiadau ac arbenigedd sefydliadau a fu’n 

ymwneud â phrosiectau o’r fath. Un peth allweddol yng nghyd-destun cyflenwi’n ‘ddwyieithog’ yw’r angen i ddiffinio ac egluro beth yw 

prosiect dwyieithog a beth sy’n ddisgwyliedig gan sefydliadau sy’n cyflenwi’n ddwyieithog. 

 

 

 

 

Argymhelliad 10: 

Dylai pob clwstwr gynnal cyswllt ag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol i drafod 

cyfleoedd i hyrwyddo’r Gymraeg drwy weithgarwch yn seiliedig ar brosiectau. 

Gallai prosiectau gael eu datblygu drwy ysgolion yn uniongyrchol neu drwy 

ddefnyddio partneriaid allanol. 

Argymhelliad 11: 

Dylai’r Cyngor egluro ystyr cyflenwi’n ‘ddwyieithog’ a gweithgareddau 

‘dwyieithog’, gan nodi’r angen i gynnig darpariaeth yn gydradd yn y 

Gymraeg a’r Saesneg. 
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Dechrau’n Deg 

 

xvi. Mae Dechrau’n Deg yn cynnig gofal plant yn y Gymraeg i bob rhiant sy’n dymuno manteisio arno. Mae darpariaeth ddwyieithog 

a/neu Gymraeg mewn amryw leoliad yn y Rhondda a Thaf, ond nid yng Nghynon ar hyn o bryd. Yn ôl y gwaith ymchwil, mae cyfle i 

ailasesu’r ffordd y caiff darpariaeth ei chynllunio a’i chomisiynu gyda’r bwriad o sicrhau y gall Dechrau’n Deg fod yn rhan bwysig o 

gynllun strategol 5 mlynedd y Cyngor i hyrwyddo’r Gymraeg. 

 

xvii. Un cwestiwn a gododd drwy’r gwaith ymchwil hwn yw a oes posibilrwydd i annog lleoliadau i gynnal sesiynau cyfrwng 

Cymraeg neu ddwyieithog yn ystod y boreau er mwyn hybu nifer y rhieni/plant sy’n defnyddio’r math hwn o ddarpariaeth. 

 

 

 

 

 

xviii. Ochr yn ochr â hyn, gallai’r lleoliadau elwa o dderbyn cymorth neu hyfforddiant o ran methodolegau gofal plant dwyieithog er 

mwyn hybu cysondeb ac ansawdd yn y ddarpariaeth. 

Argymhelliad 12: 

Dylai tîm Dechrau’n Deg yn Rhondda Cynon Taf gydweithio â darparwyr i nodi 

cyfleoedd i gynyddu’r arfer o gyflenwi drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n 

ddwyieithog yn ystod y sesiynau mwyaf ‘poblogaidd’. Dylid gwneud hyn yn 

strategol, gan dargedu’r lleoliadau hynny sydd agosaf at yr ardaloedd cynnyrch 

ehangach haen is sydd â’r niferoedd uchaf o siaradwyr Cymraeg. 
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xix. Mae gan Rondda Cynon Taf adnodd unigryw ar ffurf canolfan hyfforddiant Dechrau’n Deg sy’n cyflenwi amrywiaeth eang o 

hyfforddiant achrededig a mathau eraill o gymorth i ymarferwyr gofal plant. Mae’r tîm bach yn ymweld â’r lleoliadau bob tymor i 

gynnal archwiliad o anghenion hyfforddiant a chynllunio rhaglen hyfforddiant ar gyfer y tymor canlynol. Mae’r tîm yn ymatebol, felly, i 

anghenion darparwyr gofal plant. Ond ceir cydnabyddiaeth o’r gwerth posibl sydd i weithredu’n rhagweithiol i godi ymwybyddiaeth o 

Safonau’r Gymraeg a hybu sgiliau iaith Gymraeg gweithlu Dechrau’n Deg. 

 

 

 

 

 

Argymhelliad 13: 

Efallai y byddai Dechrau’n Deg yn dymuno creu canllawiau neu gasgliad o 

arferion da i gynorthwyo â chyflenwi’n ddwyieithog mewn lleoliadau gofal plant.  

Gellid gofyn i sefydliad allanol neu un o’r lleoliadau presennol ddatblygu 

esiamplau o gynlluniau sesiynau i helpu i gyflenwi darpariaeth ddwyieithog. 

Gellid defnyddio hyn yn offeryn hyfforddiant ar gyfer staff Dechrau’n Deg a 

phartneriaid cyflenwi, a gallai hefyd helpu i gydymffurfio â rhai o Safonau’r 

Gymraeg (yn benodol, Safonau Cyflenwi Gwasanaethau a Safonau 

Gweithredol). 

Argymhelliad 14: 

Dylai canolfan hyfforddiant Dechrau’n Deg yn Rhondda Cynon Taf gynnwys 

cwestiynau ychwanegol  fel rhan o’i harchwiliad rheolaidd o leoliadau gofal 

plant er mwyn nodi’r math o gymorth sydd ei angen i hybu sgiliau iaith 

Gymraeg ymysg y gweithlu. Yn dilyn hyn, dylid cynllunio cyfres o sesiynau 

(wedi’i hymgorffori mewn rhaglenni hyfforddiant sydd ar y gweill). 
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xx. Mae angen cynyddu sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu gofal plant a gallai dull mwy hirdymor gynnwys gweithio gydag ysgolion 

uwchradd cyfrwng Cymraeg i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd gyrfa a darparu cyfleoedd hyfforddiant cychwynnol i ddysgwyr sydd â 

diddordeb yn y sector hwn. Mae Rhydywaun a Gartholwg yn ysgolion uwchradd mewn ardaloedd Dechrau’n Deg a gallai’r rhain fod yn 

fan cychwyn i drafodaethau. 

 

Teuluoedd yn Gyntaf 

 

xxi. Mae capasiti yn rhai o dimau Teuluoedd yn Gyntaf i roi cymorth i deuluoedd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn rhai achosion, mae 

hyn o ganlyniad i fod wedi recriwtio siaradwyr Cymraeg i’r timau. Ond mae’n ymddangos mai proffil isel sydd i’r iaith yn y rhaglen, 

ac mae lle i fod yn fwy rhagweithiol wrth godi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael yn ddwyieithog. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Argymhelliad 15: 

Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion Safonau’r Gymraeg, dylai’r 

ffaith bod cyngor a chymorth ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n 

ddwyieithog gael ei hysbysebu a’i hyrwyddo’n rheolaidd a dylai staff 

dwyieithog fod ar gael bob amser i ymateb i’r anghenion wrth iddynt godi. 


