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1. Crynodeb gweithredol 
 
Comisiynwyd Beaufort Research gan BBC Cymru Wales, S4C a Llywodraeth 
Cymru i archwilio ymddygiad, agweddau a dyheadau siaradwyr Cymraeg o ran 
eu defnydd o'r Gymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd bob dydd. Roedd 
angen dau ganlyniad allweddol o'r ymchwil:  
 
 Deall beth sy'n ysgogi ymddygiad a chanfyddiadau siaradwyr Cymraeg 

ynghylch defnyddio'r iaith; 
 Cynnig strategaethau a allai annog pobl i wneud mwy o ddefnydd o'r 

Gymraeg yn eu bywyd bob dydd a mwy o ddefnydd o’r cyfryngau 
Cymraeg. 

 
Roedd yr ymchwil yn cynnwys tair adran: arolwg meintiol a oedd yn cynnwys 483 
o siaradwyr Cymraeg; astudiaeth ansoddol o ymddygiad a phrofiadau 30 o 
gyfranogwyr; ac adolygiad o lenyddiaeth ryngwladol mewn perthynas â dewis 
iaith ac ymddygiad ieithyddol. 
 
Deall beth sy'n ysgogi ymddygiad a chanfyddiadau siaradwyr Cymraeg 
ynghylch defnyddio'r iaith 
 
Dywedodd y rhan fwyaf o'r siaradwyr Cymraeg y cyfwelwyd â hwy y byddent yn 
'croesawu'r cyfle i wneud mwy yn y Gymraeg' (84% yn gyffredinol, yn codi i 92% 
o'r grŵp lleiaf rhugl). Dywedodd 61% o'r rhai y cyfwelwyd â hwy y byddai'n dda 
ganddynt pe gallent ‘siarad Cymraeg yn well’. Mae'r gwaith o greu'r amodau 
angenrheidiol i sicrhau'r newid hwn mewn ymddygiad ac agweddau yn gryn her.  
Wrth wraidd yr hyn a oedd yn ysgogi ymddygiad a chanfyddiadau cadarnhaol 
roedd synnwyr o hunaniaeth â'r Gymraeg ar nifer o lefelau gwahanol: personol, 
teulu, cymuned, hunaniaeth genedlaethol a threftadaeth. Roedd y cyswllt hwn 
rhwng iaith a hunaniaeth nid yn unig yn ymestyn o'r personol i'r cenedlaethol, ond 
hefyd yn cwmpasu’r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Roedd hyder i 
ddefnyddio'r iaith, a'r awydd i gefnogi addysg plant hefyd yn helpu i sbarduno 
ymddygiad a chanfyddiadau cadarnhaol ynghylch y Gymraeg.  
Ar lefel bob dydd, roedd y prif ffactorau sy’n hwyluso neu’n sbarduno siaradwyr 
Cymraeg i ddefnyddio'r iaith yn cynnwys:  
 Cymraeg fel iaith y cartref; 
 Cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gymuned leol (er enghraifft, mewn 

siopau, yn y dafarn);  
 Defnyddio'r Gymraeg ar ddechrau perthynas (er enghraifft, gyda ffrindiau);  
 Cyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle;  
 Cyfleoedd anffurfiol i ddefnyddio'r Gymraeg (er enghraifft, y cyfryngau 

cymdeithasol, negeseuon testun, darllen gwefannau newyddion);  
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 Argaeledd a safon rhaglenni teledu a radio Cymraeg, i rai cyfranogwyr. 
 
Ymddengys fod camau allweddol ym mywyd rhai unigolion yn newid eu hagwedd 
a'u defnydd o'r Gymraeg. O safbwynt positif, roedd cael plant neu symud i 
weithio mewn amgylchedd lle roedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio'n rheolaidd 
weithiau'n cael effaith sylweddol ar ddefnydd a chanfyddiadau.  
Mae'r astudiaeth yn dangos bod angen mynd i'r afael â nifer o faterion ynghylch 
ymwneud pobl 16-24 oed â’r iaith. Roedd 36% o'r bobl 16-24 oed y cyfwelwyd â 
hwy yn dweud eu bod bob amser neu fel arfer yn siarad Cymraeg gyda ffrindiau 
(y ganran gyfatebol ar gyfer yr holl siaradwyr Cymraeg oedd 55%, ac ymatebodd 
61% o'r grŵp oedran 60+ fel hyn). Nodwyd bod gadael yr ysgol yn bwynt lle 
roedd defnyddio’r Gymraeg yn lleihau ymhlith rhai.Gwelwyd bod symud o ardal 
neu beidio â chael yr un cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith y tu hwnt i'r ysgol yn 
ffactorau dylanwadol yn y cyswllt hwn.  
Roedd rhwystrau pellach i ddefnyddio'r Gymraeg yn aml yn gysylltiedig â'i gilydd: 
 Diffyg hyder i ddefnyddio'r Gymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, gan 

ofni cael eu barnu (heb ei wireddu gan amlaf);  
 Bod yn llai rhugl yn Gymraeg o'i gymharu â'r Saesneg; 
 Diffyg cyfle, neu'r diffyg canfyddedig o gyfle, i ddefnyddio'r Gymraeg (er 

enghraifft, ymhlith ffrindiau, yn y gymuned, ar-lein); 
 Arferion ieithyddol wedi eu sefydlu ers amser (er enghraifft, defnyddio'r 

Saesneg gartref, neu ar-lein);  
 Y cyfleustra i rai o ddefnyddio'r Saesneg yn lle'r Gymraeg (er enghraifft ar-

lein, os ydynt yn medru darllen neu'n ysgrifennu yn Gymraeg ai peidio);  
 Ymwybyddiaeth neu amlygrwydd isel o'r Gymraeg, yn enwedig ar-lein; 
 Problemau ymddangosiadol i rai o ran ansawdd cynnwys rhaglenni teledu 

a radio Cymraeg. 
 
Cynnig strategaethau a allai annog pobl i wneud mwy o ddefnydd o'r 
Gymraeg yn eu bywyd bob dydd, a mwy o ddefnydd o'r cyfryngau Cymraeg  
 
Nid yw diffyg hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg yn fater newydd. Mae angen i 
siaradwyr Cymraeg sy'n llai cyfforddus gyda'u sgiliau Cymraeg gael sicrwydd bod 
Cymraeg 'bob dydd' (a allai gynnwys rhai geiriau Saesneg, er enghraifft) yr un 
mor ddilys a derbyniol â Chymraeg sy'n ramadegol gywir, fel yn Saesneg. Y dasg 
allweddol yw sut i gyfleu'r sicrwydd hwn.  
 
Man cychwyn fyddai i siaradwyr Cymraeg weld a chlywed Cymraeg bob dydd yn 
amlach ar y teledu, ar y radio a thrwy gynnwys digidol sy'n adlewyrchu'n well yr 
iaith a ddefnyddir yn eu bywyd bob dydd. Yn ogystal, efallai bod gan 
ymgyrchoedd marchnata iaith rôl i wneud siaradwyr Cymraeg llai hyderus yn fwy 
parod i ddefnyddio'r sgiliau Cymraeg sydd ganddynt. Byddai annog aelodau o 
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staff sydd â swyddi lle maent yn delio â chwsmeriaid i wisgo bathodynnau yn y 
gweithle yn annog mwy o ryngweithio yn Gymraeg. Byddai datblygu (a 
marchnata) cymunedau ar-lein yn rhoi cyfleoedd i siaradwyr Cymraeg sydd â 
lefelau gwahanol o ruglder ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol. 
 
Yn fwy cyffredinol, mae’r wybodaeth a ddarparwyd gan gyfranogwyr am yr hyn y 
mae'r iaith yn ei olygu iddynt, ynghyd â’r ffactorau sy’n sbarduno neu rwystro 
pobl rhag defnyddio'r Gymraeg, yn ffynhonnell wybodaeth gyfoethog er mwyn 
mynd ati i ddatblygu negeseuon i farchnata'r iaith. Gallai negeseuon cadarnhaol, 
sy'n canolbwyntio ar y dyfodol (er enghraifft, datblygu synnwyr o hunaniaeth, 
beth all yr iaith ei wneud i chi / beth allwch chi ei wneud i'r iaith), camau 
gweithredu ymarferol a chynulleidfa darged benodol helpu siaradwyr Cymraeg i 
ymgysylltu â'r neges.  
 
Mae'n debygol y byddai ymdrechion pellach i godi ymwybyddiaeth ac 
amlygrwydd amserlenni rhaglenni teledu a radio yn cynyddu nifer y bobl sy'n 
defnyddio'r cyfryngau Cymraeg. Hefyd, mae argaeledd y gwasanaethau ar alw 
Cymraeg sydd ar gael ar draws dyfeisiau (e.e. symudol) a darparwyr 
gwasanaethau teledu yn gyfyngedig ar hyn o bryd. Gallai hyn fod yn effeithio ar 
lefelau ymwybyddiaeth a defnydd o'r gwasanaethau.  
 
Mae angen i siaradwyr Cymraeg fod yn ymwybodol o'r cyfleoedd i ddefnyddio'r 
Gymraeg ar gyfer eu hanghenion ar-lein arferol fel newyddion, chwaraeon, 
adloniant a gwasanaethau ar alw, ac mae angen iddynt gael eu hatgoffa 
ohonynt. Dylai'r argaeledd cynyddol o aps symudol lywio rhan o’r ymdrech hon i 
wau'r iaith i fywyd bob dydd siaradwyr Cymraeg.  
 
Mae annog defnyddio'r Gymraeg drwy'r cyfryngau cymdeithasol yn cynnig 
potensial sylweddol. Mae'n darparu amgylchedd anffurfiol ar gyfer cyfathrebu, ac 
mae'n cael ei ddefnyddio'n helaeth gan bobl ifanc sy'n defnyddio'r Gymraeg leiaf. 
Dylid ymchwilio i gyfleoedd pellach i ymgysylltu â phobl ifanc hefyd, er enghraifft, 
gan ddefnyddio negeseuon i farchnata'r iaith neu helpu i greu cynnwys digidol yn 
Gymraeg drwy gyllid neu gystadlaethau. Posibiliad arall i'w ystyried fyddai rhoi'r 
cyfle i bobl ifanc sydd wedi gadael yr ysgol gymryd rhan mewn gweithgareddau 
drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Gallai hyrwyddo newidiadau bach, cronnus sicrhau cynnydd cynaliadwy yn 
nefnydd y Gymraeg dros gyfnod o amser. Ymhlith yr enghreifftiau mae:  
 Aps, tecstio rhagfynegol, gosodiadau meddalwedd, trydar;  
 Defnyddio peiriannau twll yn y wal;  
 Dewis iaith wrth ddelio â phobl sydd hefyd yn meddu ar sgiliau Cymraeg 

ac wrth gysylltu â sefydliadau penodol (wedi eu cefnogi gan ymgyrchoedd 
marchnata iaith);  

 Codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd Cymraeg gyda cherddoriaeth, theatr, 
sinema ac ati; 
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 Bathodynnau i staff sy'n siarad Cymraeg yn y gweithle ac mewn 
swyddogaethau lle maent yn delio â chwsmeriaid.  
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2. Y sefyllfa, amcanion yr ymchwil a'r dull ymchwilio 
 
 
2.1  Y sefyllfa 
 
Bu cynnig dewis iaith i'r cyhoedd yng Nghymru yn ganolog i strategaeth 
Llywodraeth Cymru ar gyfer hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yng Nghymru 
(Llywodraeth Cymru, 2003: 2012). Ers Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 bu'r pwyslais 
ar alluogi'r defnydd o'r Gymraeg. Fodd bynnag, yn dilyn deddfwriaeth iaith 
ddiweddar (2011) a Strategaeth Iaith Gymraeg newydd (2012) adnewyddwyd y 
ffocws ar normaleiddio'r defnydd o'r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd. Yn 
ogystal â rhoi sylw i’r defnydd o'r Gymraeg mewn teuluoedd, gan bobl ifanc, yn y 
gymuned ac yn y gweithle, un maes arbenigol newydd yw pwysigrwydd galluogi'r 
cyhoedd sy'n siarad Cymraeg i gael mynediad i'r cyfryngau newydd drwy gyfrwng 
y Gymraeg. 
 

“Mae’n bwysig bod modd i siaradwyr Cymraeg fanteisio ar dechnoleg sy’n 
eu cynorthwyo i ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar eu bywydau. 
Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i ni sicrhau bod mwy o adnoddau ar 
gael i gefnogi’r defnydd o’r Gymraeg yn yr amgylchedd digidol." 
 

(Llywodraeth Cymru, 2013: 03) 
 
Mae mwy o ddewis a mwy o gystadleuaeth ymhlith darpariaeth y cyfryngau yn 
amlwg yng Nghymru ac yn fyd-eang. Mae'r dewisiadau hyn yn ehangach fyth os 
oes gan yr unigolyn feistrolaeth ar fwy nag un iaith. Er bod gan y Gymraeg 
bresenoldeb cymharol gref yn y cyfryngau eisoes yng Nghymru drwy S4C a 
Radio Cymru, mae newidiadau diweddar yn nhirwedd y cyfryngau yn cyflwyno 
heriau newydd ar gyfer cynllunwyr iaith a darparwyr gwasanaeth fel ei gilydd 
(Llywodraeth Cymru, 2012a).  Fodd bynnag, nid yw'r Gymraeg ar ei phen ei hun 
yn hyn o beth, oherwydd mae dyfodiad y cyfryngau newydd, yn cynnwys 
technoleg y rhyngrwyd a ffonau symudol, hefyd yn her sy'n cael ei hwynebu gan 
grwpiau ieithoedd lleiafrifol eraill (Moring a Dunbar, 2008). 
 
Mae Aitchison a Carter (1994, 2004) wedi darparu trosolwg o’r newidiadau yn 
nemograffeg yr iaith dros y degawdau diwethaf, gan amlygu’r gostyngiad parhaus 
yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng nghadarnleoedd y Gymraeg, lle roedd yr iaith 
yn rhan o fywyd bob dydd ac yn cael ei throsglwyddo mewn teuluoedd fel iaith 
fyw. 
 
Ceir dadansoddiad ystadegol pellach o hyfywedd y Gymraeg yn Jones (2012). 
Mae'r astudiaeth hon, a gyhoeddwyd cyn bod canlyniadau Cyfrifiad 2011 ar gael, 
yn cynnig ffynhonnell fanwl o wybodaeth am nifer a chanrannau siaradwyr 
Cymraeg, eu sgiliau llythrennedd, a'u defnydd o'r iaith.  
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Dangosodd Cyfrifiad 2011 ostyngiad yn nifer a chyfran y siaradwyr Cymraeg yng 
Nghymru. Gostyngodd nifer y siaradwyr Cymraeg o 582,000 (21%) yn 2001 i 
562,000 (19%) yn 2011. Mae'r golled hon o 20,000 o siaradwyr a’r gwymp yn y 
ganran wedi cael eu priodoli i'r newid demograffig yn y boblogaeth, allfudiad 
siaradwyr Cymraeg a mewnfudiad siaradwyr di-Gymraeg (Llywodraeth Cymru, 
2012b). Fodd bynnag, gwelwyd rhai canlyniadau cadarnhaol yn y Cyfrifiad gyda 
chynnydd sylweddol yn nifer y plant tair a phedair oed sy'n gallu siarad Cymraeg. 
 
Nid yw'r Cyfrifiad yn cynnwys data ynghylch lefelau defnydd iaith. Mae Arolygon 
Defnydd o'r Gymraeg 2004-06 (Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 2008) yn ychwanegu at 
ein dealltwriaeth o'r graddau y mae siaradwyr yn defnyddio'r sgiliau sydd 
ganddynt. Mae'r arolygon hyn, a ychwanegwyd fel atodiad yn yr arolwg 'Byw yng 
Nghymru' a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn darparu 
gwybodaeth am ruglder siaradwyr Cymraeg, patrymau ac amlder ei defnyddio, yn 
ôl ardaloedd daearyddol ac mewn sefyllfaoedd a chyd-destunau gwahanol (yn 
cynnwys gartref, gyda pherthnasau a ffrindiau, yn yr ysgol ac yn y gweithle). 
 
Yr hyn sy’n gyffredin yn yr holl ddadansoddiadau uchod yw’r her sy’n wynebu’r 
iaith o ran bod llai o siaradwyr Cymraeg iau yn rhugl yn yr iaith o’u cymharu â’r 
siaradwyr hŷn.  Amcangyfrifir fod cyfran y plant cynradd sy’n siarad Cymraeg fel 
iaith gyntaf gartref (Jones, 2012: 07) tua 7%, sydd lawer yn is na’r cenedlaethau 
blaenorol. 
 
Er bod addysg yng Nghymru wedi cael ei hystyried fel modd allweddol i gaffael yr 
iaith, ceir pryder ar hyn o bryd nad yw'r gallu ieithyddol hwn yn golygu bod yr iaith 
yn cael ei defnyddio (Morris, 2010). Mae addysg Gymraeg yng Nghymru yn aml 
yn cael y clod am arafu'r gostyngiad yn nifer y siaradwyr, yn enwedig y tu allan i 
gadarnleoedd y Gymraeg. Er hynny, mae ymchwil diweddar yn awgrymu mai prin 
y mae'r 'siaradwyr newydd' hyn yn defnyddio'r iaith y tu allan i'r ystafell ddosbarth 
(Williams yn Ó Riagáin et al., 2008; Hodges, 2009; Morris, 2010; Roberts a 
Thomas, 2010; Morris, Cunliffe a Prys, 2012). Yn debyg i sefyllfa’r Gymraeg, mae 
cymunedau ieithoedd lleiafrifol eraill yn Ewrop hefyd yn adrodd defnydd isel y tu 
allan i'r ystafell ddosbarth (Ó Riagáin et al., 2008).  
 
Mae gan y tri chleient sy'n ymwneud â chomisiynu'r ymchwil hwn - Llywodraeth 
Cymru, S4C a BBC Cymru Wales - swyddogaethau a chyfrifoldebau sylweddol o 
ran cefnogi ac annog ymgysylltiad siaradwyr Cymraeg â gweithgareddau, 
gwasanaethau, a'r cyfryngau Cymraeg. Mae'r gorgyffwrdd hwn rhwng y tri 
sefydliad yn golygu y gall pawb elwa ar gyd-ddysgu am ymddygiad, agweddau a 
dyheadau siaradwyr Cymraeg o ran defnyddio’r Gymraeg mewn amrywiaeth o 
sefyllfaoedd.  
 
Ar gyfer Llywodraeth Cymru, roedd angen i'r ymchwil gefnogi ei strategaeth iaith 
pum mlynedd, Iaith fyw: iaith byw, a luniwyd i 'roi anadl einioes newydd i'r iaith' a'i 
gweld yn ffynnu yng Nghymru; bydd hyn yn ei dro yn helpu i leihau dibyniaeth yr 
iaith ar gyrff proffesiynol sy'n ymwneud â'i diogelu, ei datblygu a'i hyrwyddo.  
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Yn benodol bwriedir i'r ymchwil fwydo i strategaeth farchnata ar gyfer yr iaith, a 
bwydo i ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r defnydd o'r Gymraeg mewn 
technoleg a'r cyfryngau digidol, ac o bosibl llywio gwaith yn y dyfodol i annog y 
defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned, ymhlith plant a phobl ifanc, ac o fewn 
teuluoedd. 
 
Roedd gofynion yr ymchwil i S4C a BBC Cymru Wales yn canolbwyntio ar 
anghenion a disgwyliadau'r gynulleidfa mewn perthynas â chynnwys Cymraeg ar 
lefel eang, a sut mae'r anghenion hyn yn ffitio yng nghyd-destun ffurfiau eraill o 
ymgysylltu â'r Gymraeg. Y nod yn y pen draw i ddarlledwyr yw cyrraedd, 
gwasanaethu a meithrin cynulleidfaoedd heddiw ac i’r dyfodol.  
 
Roedd angen dau ganlyniad allweddol o'r ymchwil hwn: 
 Deall beth sy'n ysgogi ymddygiad a chanfyddiadau siaradwyr Cymraeg 

ynghylch defnyddio'r iaith;   
 Cynnig strategaethau a allai annog pobl i wneud mwy o ddefnydd o'r 

Gymraeg yn eu bywyd bob dydd a mwy o ddefnydd o’r cyfryngau 
Cymraeg. 

 
 
2.2 Amcanion yr ymchwil 
 
Y cwestiynau sylfaenol roedd yr ymchwil am eu cwmpasu oedd: 
 
 Beth sy'n debygol o achosi siaradwyr Cymraeg i 

o Ddefnyddio mwy o Gymraeg? 
o Ymgysylltu  mwy â'r cyfryngau Cymraeg yn cynnwys y deunydd 

digidol? 
o Cymryd rhan mewn mwy o weithgareddau Cymraeg? 

 Beth yw'r tebygolrwydd o sicrhau cynnydd yn nefnydd y Gymraeg mewn 
sefyllfaoedd gwahanol? 

 Pa negeseuon marchnata sy'n debygol o annog siaradwyr Cymraeg i 
wneud mwy o ddefnydd o'r Gymraeg? 

 Beth yw'r meysydd allweddol lle y gellir sicrhau cynnydd o ran annog 
siaradwyr Cymraeg i fanteisio ar gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith? 

 
 
2.3 Dull ymchwilio 
 
Roedd yr ymchwil yn cynnwys tair adran: 
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 Arolwg meintiol ymhlith sampl gynrychioladol o 483 o siaradwyr Cymraeg 
yng Nghymru (cynhaliwyd y cyfweliadau rhwng 6 Tachwedd a 7 Rhagfyr 
2012); 

 Ymchwil ansoddol manylach gyda 30 o siaradwyr Cymraeg, a oedd yn 
cynnwys cam ar-lein (Ionawr i Fawrth 2013);  

 Adolygiad o dystiolaeth i sicrhau bod yr ymchwil hwn yn cael ei ddeall yng 
nghyd-destun y llenyddiaeth ehangach sy'n ymwneud â dewis iaith a 
newid mewn ymddygiad - yng Nghymru ac yn rhyngwladol.  

 
Mae manylion y dull a ddefnyddiwyd ar gyfer pob cam o'r ymchwil wedi eu nodi 
yn yr atodiadau. Mae angen bod yn ofalus wrth ddehongli'r canlyniadau ar gyfer 
is-grwpiau'r ymatebwyr oherwydd maint y sampl cyfan oedd 483 o siaradwyr 
Cymraeg. 
 
Dylid hefyd ystyried y ffaith y gall ymddygiad honedig ac ymddygiad mesuredig 
roi amcangyfrifon gwahanol. Er enghraifft, gall nifer y bobl sy'n honni eu bod yn 
gwylio sianel benodol ar y teledu neu'n gwrando ar orsaf radio benodol fod yn 
wahanol i ffigurau mesuradwy'r diwydiant.  
 
 
2.4 Cymariaethau â'r ymchwil a wnaed yn 2005 a sylwadau gair am air a 

ddefnyddiwyd yn yr adroddiad 
 
Lle y bo'n briodol, bydd yr adroddiad hwn yn llunio cymariaethau meintiol ag 
astudiaeth ymchwil debyg a gynhaliwyd gan Beaufort yn 2005 ar ran S4C, Bwrdd 
yr Iaith Gymraeg, BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru1. Fodd bynnag, 
dylai'r darllenydd gofio fod elfen feintiol 2005 yn defnyddio dull holi wyneb yn 
wyneb yn hytrach na chyfweliad dros y ffôn, ac nid oedd y cwestiynau o 
reidrwydd yr un fath. Felly, dylid trin unrhyw gymhariaeth a wneir fel tebygrwydd 
neu wahaniaeth bras.  
 
Mae'r adroddiad yn cynnwys sylwadau cyfranogwyr a gofnodwyd air am air yn 
ystod pob cam o'r ymchwil ansoddol. O safbwynt arddull, dylai'r darllenydd gofio 
bod rhai o'r sylwadau wedi cael eu hysgrifennu (yn ystod cam ar-lein yr ymchwil 
ansoddol) yn hytrach na’u llefaru gan gyfranogwyr. Mae'r sylwadau gair am air 
wedi cael eu cynnwys yn yr iaith wreiddiol. 
 
 

                                            
1 'Byw Bywydau Trwy Gyfrwng y Gymraeg', 2005 (Beaufort Research ar gyfer S4C, Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg, BBC Wales a Chyngor Celfyddydau 
Cymru).http://www.s4c.co.uk/abouts4c/corporate/pdf/c_WelshLivesSummaryReport.pdf 

http://www.s4c.co.uk/abouts4c/corporate/pdf/c_WelshLivesSummaryReport.pdf
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3. Prif ganfyddiadau 
 
Cyflwyniad 
Mabwysiadodd yr ymchwil ddull methodoleg cymysg, ac mae'r canfyddiadau 
wedi cael eu dwyn ynghyd yn yr adroddiad hwn. Cynhaliwyd arolwg ffôn meintiol 
gyda 483 o siaradwyr Cymraeg a allai siarad o leiaf ychydig o Gymraeg. Yn 
ogystal, cynhaliwyd ymchwil ansoddol, estynedig gyda 30 o siaradwyr Cymraeg, 
yn amrywio o'r rhai a allai siarad ychydig o Gymraeg hyd at siaradwyr iaith 
gyntaf. Yn ogystal â rhuglder, roedd y sampl ymchwil ansoddol yn cynnwys ystod 
o ran pryd roedd cyfranogwyr wedi dechrau siarad Cymraeg am y tro cyntaf, pa 
mor aml roeddent yn defnyddio'r iaith a lle maent yn byw yng Nghymru. 
Roedd trydedd elfen yr astudiaeth yn cynnwys adolygiad llenyddiaeth a 
gynhaliwyd gan Dr Cynog Prys o Brifysgol Bangor. Nod yr adolygiad oedd 
archwilio tystiolaeth o Gymru a thu hwnt, a rhoi canfyddiadau'r astudiaeth hon 
yng nghyd-destun ymchwil arall a gynhaliwyd ar ddefnydd iaith. Mae 
canfyddiadau'r adolygiad wedi eu hymgorffori yn yr adroddiad. 
Cynhaliwyd yr arolwg ar ddiwedd 2012, a chynhaliwyd y gwaith maes ansoddol 
rhwng mis Ionawr a chanol mis Mawrth 2013. 
 

Trosolwg o ymddygiad ac agweddau cyfredol siaradwyr 
Cymraeg 
 
Lefelau rhuglder yn y Gymraeg 
Er bod mwyafrif sylweddol (bron i ddau o bob tri) y siaradwyr Cymraeg a holwyd 
yn yr arolwg yn disgrifio eu hunain fel 'rhugl' yn y Gymraeg, roedd cyfran y bobl 
16-24 oed a oedd yn dweud hyn yn is o lawer (tua hanner). Y grŵp oedran 16-24 
oed oedd leiaf tebygol o ddweud eu bod wedi dechrau siarad Cymraeg yn 
blentyn gartref a’r mwyaf tebygol o fod wedi dechrau siarad Cymraeg yn y 
feithrinfa neu'r ysgol gynradd. Y grŵp hwn hefyd oedd fwyaf tebygol o ddweud 
mai Saesneg yn unig oedd iaith y cartref. Mae hyn yn awgrymu bod eu 
hymgysylltiad â'r iaith drwy'r ysgol yn bennaf, naill ai drwy addysg cyfrwng 
Cymraeg neu drwy fod wedi dysgu Cymraeg fel pwnc yn yr ysgol, yn hytrach na 
thrwy ddod o gefndir Cymraeg traddodiadol. 
 
Defnyddio'r cyfryngau a chyfranogi mewn gweithgareddau ar-lein a 
chyffredinol yn Gymraeg a Saesneg 
Mae cyfrannau uchel o siaradwyr Cymraeg yn defnyddio'r cyfryngau traddodiadol 
ac yn gwneud rhai gweithgareddau penodol yn rheolaidd yn Gymraeg, e.e roedd 
saith o bob deg wedi gwylio rhaglenni teledu Cymraeg yn yr wythnos ddiwethaf 
ac roedd bron i hanner wedi gwrando ar raglenni radio Cymraeg.  Ar yr un pryd, 
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mae'r astudiaeth yn dangos bod cyfrannau uwch o siaradwyr Cymraeg wedi 
gwneud y gweithgareddau hyn i gyd yn Saesneg nag yn Gymraeg yn yr un 
cyfnod. Mae'r canfyddiadau hefyd yn awgrymu bod y fersiynau Saesneg yn cael 
eu defnyddio'n fwy rheolaidd na'r fersiynau Cymraeg cyfatebol. 
Roedd y defnydd o'r cyfryngau ar-lein yn Gymraeg yn is o lawer na'r defnydd o'r 
cyfryngau mwy traddodiadol yn Gymraeg.  Roedd llai na thraean o'r siaradwyr 
Cymraeg wedi gwneud unrhyw rai o'r gweithgareddau ar y we y gofynnwyd 
amdanynt yn yr wythnos ddiwethaf. Mae'r canlyniadau'n dangos bod cyfrannau 
uwch o lawer o siaradwyr Cymraeg yn cyfathrebu ar-lein yn Saesneg yn hytrach 
nag yn Gymraeg.  Fodd bynnag, mae'r bwlch yn llai ar gyfer rhyngweithio ar-lein 
yn y ddwy iaith drwy safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter.  
Mae proffil y siaradwyr Cymraeg sy'n defnyddio Twitter yn gogwyddo'n drwm 
tuag at yr ystod oedran iau tra bod gan ddefnyddwyr Facebook sy'n siarad 
Cymraeg broffil mwy cytbwys ond maent yn parhau i fod o dan 40 oed yn bennaf. 
Prin fu'r newid o ran ymddygiad ers ymchwil 2005 Beaufort yn yr agweddau 
hynny lle y gellir gwneud cymhariaeth: mae cyfrannau tebyg o siaradwyr 
Cymraeg yn gwylio'r teledu yn Gymraeg, yn gwrando ar raglenni radio Cymraeg 
ac yn darllen cylchgronau neu bapurau newydd Cymraeg ag yr oedd saith 
mlynedd yn ôl.2  Ceir gwahaniaeth nodedig mewn defnydd ac ymweld â 
gwefannau Cymraeg. Ond er bod hyn wedi cynyddu dair gwaith drosodd, 
ymddengys fod y cynnydd mewn defnydd yn adlewyrchu'r twf anferth ar-lein yn 
gyffredinol ers 2005, yn hytrach na chynnydd yn y defnydd o wefannau Cymraeg 
fel y cyfryw. 
Mae'r astudiaeth yn dangos mai siaradwyr Cymraeg ifanc (16-24 oed) sydd leiaf 
tebygol o ddefnyddio'r cyfryngau traddodiadol (teledu, radio a phapurau newydd 
a chylchgronau) yn Gymraeg, er bod eu defnydd o'r cyfryngau cyfatebol hynny yn 
Saesneg yn uchel. Fodd bynnag, gan edrych ar draws y grwpiau oedran, 
siaradwyr Cymraeg iau oedd fwyaf tebygol o fod yn defnyddio'r cyfryngau 
cymdeithasol a'r cyfryngau digidol ac ar-lein eraill yn Gymraeg. 
Efallai nad yw'n annisgwyl bod cydberthynas glir rhwng lefelau rhuglder yn 
Gymraeg a'r cyfranogiad mewn gweithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda 
siaradwyr rhugl ymhlith y rhai sydd fwyaf tebygol o fod wedi gwneud pob 
gweithgaredd yn Gymraeg yn ddiweddar. 
Er bod pedwar siaradwr Cymraeg o bob deg wedi mynychu Eisteddfod yr Urdd 
neu'r Eisteddfod Genedlaethol yn y ddwy flynedd diwethaf, roedd presenoldeb ar 
ei uchaf ymhlith grŵp oedran 25–39 oed ac ymhlith siaradwyr Cymraeg rhugl. 
 
 

                                            
2 'Byw Bywydau Trwy Gyfrwng y Gymraeg', 2005 (Beaufort Research ar gyfer S4C, Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg, BBC Wales a Chyngor Celfyddydau 
Cymru),http://www.s4c.co.uk/abouts4c/corporate/pdf/c_WelshLivesSummaryReport.pdf 

http://www.s4c.co.uk/abouts4c/corporate/pdf/c_WelshLivesSummaryReport.pdf
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Defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd gwahanol  
Mae'r astudiaeth yn dangos bod siaradwyr Cymraeg fwyaf tebygol o siarad 
Cymraeg gyda'u ffrindiau bob amser neu fel arfer pan fyddant allan yn y 
gymuned, gyda dros hanner yn dweud eu bod yn gwneud hynny. Mae ychydig yn 
llai o siaradwyr Cymraeg (oddeutu pedwar o bob deg) yn dweud eu bod bob 
amser neu fel arfer yn siarad Cymraeg gartref neu yn y gwaith. 
Mae defnydd rheolaidd o'r Gymraeg ar-lein yn isel iawn: dywedodd llai nag un o 
bob pump eu bod bob amser neu fel arfer yn defnyddio'r Gymraeg i chwilio ar y 
we, defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol neu anfon neges e-bost.  Mae'r defnydd 
o fersiwn Gymraeg ffurflenni swyddogol hefyd yn gymharol isel, er bod y gyfran a 
ddywedodd eu bod bob amser neu fel arfer yn gwneud hyn yn uwch na'r hyn a 
gofnodwyd yn 2005. 
Ymddengys fod rhuglder yn Gymraeg yn arwain at ddefnydd rheolaidd o'r iaith ar 
draws yr holl sefyllfaoedd - ym mhob sefyllfa ymddengys fod perthynas gref 
rhwng lefel rhuglder a'r tebygolrwydd o ddefnyddio'r Gymraeg bob amser / fel 
arfer. Siaradwyr Cymraeg rhugl oedd fwyaf tebygol o wneud hynny ym mhob 
sefyllfa, boed mewn cyd-destun anffurfiol (e.e. gyda ffrindiau neu gartref) neu 
mewn cyd-destun mwy ffurfiol (e.e. wrth ddelio â sefydliadau allanol a phobl y tu 
allan i'w cylch o ffrindiau neu'r teulu, ac wrth gwblhau ffurflenni swyddogol).  
Eto, siaradwyr iau oedd yn tueddu i fod lleiaf tebygol o ddefnyddio'r Gymraeg ar 
draws y sefyllfaoedd gwahanol yn rheolaidd, tra bod y rhai dros 60 oed yn tueddu 
i fod y rhai mwyaf tebygol o wneud hynny (ac eithrio ar-lein ac yn y gweithle).  
Gellir cysylltu hyn â thebygrwydd is y grŵp iau o fyw mewn cartref ag aelwyd 
Gymraeg.   
 
Agweddau tuag at y Gymraeg 
Yn ogystal â chasglu data ar ymddygiad a defnydd siaradwyr Cymraeg o'r 
Gymraeg, roedd yr arolwg hefyd yn cynnwys rhai datganiadau i fesur agweddau 
tuag at y Gymraeg ar ddimensiynau gwahanol.   
Byddai'r mwyafrif sylweddol o siaradwyr Cymraeg yn 'croesawu'r cyfle i wneud 
mwy yn y Gymraeg' (dros wyth o bob deg yn gyffredinol, yn codi i naw o bob deg 
yn y grŵp lleiaf rhugl). At hynny, dywedodd dros chwech o bob deg y cyfwelwyd 
â hwy y byddai'n dda ganddynt pe baent yn ‘gallu siarad Cymraeg yn well' (yn 
cynnwys pedwar o bob deg o siaradwyr Cymraeg rhugl ond ar ei uchaf ymhlith y 
rhai lleiaf rhugl - bron i bawb a ddywedodd y gallent ond siarad 'ychydig' o 
Gymraeg).  Roedd traean (ond yn codi i bron i chwech o bob deg o siaradwyr 
Cymraeg rhugl) yn teimlo'n fwy cyfforddus yn siarad Cymraeg na Saesneg. Fel y 
gellid ei ddisgwyl, ni wnaeth braidd neb o'r siaradwyr llai rhugl yn Gymraeg 
gytuno eu bod yn 'teimlo'n fwy cyfforddus yn siarad Cymraeg na Saesneg'. 
Yn llai cadarnhaol, roedd ychydig dros un o bob pump o siaradwyr Cymraeg yn 
cytuno y gall 'diwylliant iaith Gymraeg ymddangos ychydig yn amherthnasol ar 
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adegau'. Yn ddiddorol, roedd y gyfran a oedd yn cytuno â hyn ar ei huchaf 
ymhlith siaradwyr Cymraeg rhugl (un o bob pedwar) ac ar ei hisaf ymhlith y rhai a 
oedd ond yn gallu siarad 'ychydig' o Gymraeg (bron i un o bob saith).  
Unwaith eto roedd gwahaniaethau nodedig yn amlwg rhwng agweddau yn ôl 
oedran - y siaradwyr Cymraeg iau y cyfwelwyd â hwy oedd fwyaf tebygol o 
gytuno y byddent yn 'croesawu'r cyfle i wneud mwy yn y Gymraeg'; hwy hefyd 
oedd fwyaf tebygol o gytuno â'r datganiad 'Hoffwn allu siarad Cymraeg yn well'; 
ond hwy oedd leiaf tebygol o gytuno â'r datganiad 'Rwy'n fwy cyfforddus yn 
siarad Cymraeg na Saesneg’. Ar yr un pryd, y grŵp oedran hwn oedd yn cytuno 
fwyaf â'r datganiad 'Gall diwylliant iaith Gymraeg ymddangos ychydig yn 
amherthnasol ar adegau. 
Gan gymharu'r canlyniadau ag arolwg 2005, er mai prin oedd y newid o ran y 
rhan fwyaf o'r agweddau, roedd llawer yn fwy yn cytuno â'r datganiad 'Byddwn yn 
croesawu'r cyfle i wneud mwy yn Gymraeg' yn 2012. Cododd cyfran y siaradwyr 
Cymraeg sy'n cytuno â'r datganiad hwn o ychydig o dan saith o bob deg (2005) i 
dros wyth o bob deg. 
 
Bodlonrwydd gyda darpariaeth yn y Gymraeg yn gyffredinol ac ar-lein yn 
benodol 
Er bod bron i dri o bob pedwar siaradwr Cymraeg yn fodlon ar faint o wybodaeth, 
deunydd a gwasanaethau sydd ar gael iddynt yn Gymraeg yn gyffredinol, roedd y 
gyfran a oedd yn fodlon ar yr hyn sydd ar gael ar-lein yn Gymraeg yn amlwg yn 
is.  Ar ôl ail seilio'r data i eithrio pobl nad ydynt yn defnyddio'r rhyngrwyd a'r rhai a 
ymatebodd 'ddim yn gwybod', dim ond tua chwech o bob deg oedd yn fodlon ar 
faint, hygyrchedd ac ansawdd y wybodaeth, y deunydd a'r gwasanaethau ar y we 
yn y Gymraeg. 
Roedd siaradwyr Cymraeg rhugl yn tueddu i fod yn llai bodlon na'r rhai llai rhugl 
ym mhob dimensiwn bron (yn cynnwys darpariaeth deunyddiau a gwasanaethau 
Cymraeg yn gyffredinol).   
Er bod siaradwyr Cymraeg 16-24 oed yn fwy tebygol o fod yn fodlon na'r grŵp 
oedran hŷn (60+) ar hygyrchedd a maint y deunydd Cymraeg a'r cynnwys ar-lein, 
roeddent yn llai bodlon ar faint o wybodaeth, deunydd a gwasanaethau sydd ar 
gael yn gyffredinol yn Gymraeg.   
 

Ffactorau sy'n effeithio ar ymgysylltiad siaradwyr Cymraeg â'r 
Gymraeg 
 
Beth mae defnyddio'r Gymraeg yn ei olygu i siaradwyr Cymraeg 
Beth bynnag yw eu lefelau rhuglder a pha mor aml maent yn defnyddio'r iaith, 
nododd siaradwyr Cymraeg yn y cyfweliadau ansoddol gysylltiad â'r iaith ar nifer 
o lefelau gwahanol. Roedd y thema allweddol a ddaeth i'r amlwg wrth drafod beth 
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roedd yr iaith yn ei olygu iddynt yn canolbwyntio ar hunaniaeth, a hyn yn 
cwmpasu hunaniaeth bersonol, teuluol, cymunedol, hunaniaeth genedlaethol a 
threftadaeth. Roedd hyn nid yn unig yn ymestyn o'r personol i'r cenedlaethol, ond 
roedd hefyd yn cwmpasu'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. 
Mae canfyddiadau'r ymchwil yn awgrymu bod cysylltiad creiddiol cryf yn aml â'r 
Gymraeg ac awydd cyffredinol ymhlith siaradwyr Cymraeg i wneud mwy drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Fodd bynnag, mae'r canfyddiadau ar ymddygiad iaith yn 
dangos bod rhwystrau i ddefnyddio'r Gymraeg yn amlach, ac y gallant fod yn 
drech na'r cysylltiadau positif, mwy emosiynol gyda'r Gymraeg. 
 
Beth sy'n sbarduno ac yn galluogi siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio'r 
Gymraeg 
Ymddengys fod y themâu allweddol a'r sefyllfaoedd  sydd yn annog neu’n 
galluogi'r defnydd o'r Gymraeg yn deillio i raddau o feddylfryd yr unigolyn. 
Roeddent yn cynnwys: yr hyn roedd yr iaith yn ei olygu; meddu ar hyder i’w 
defnyddio, y gobaith nad oeddynt am gael eu beirniadu; effaith anghenion 
addysg plant; mynd ati'n fwriadus i chwilio am gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith; ac 
awydd i wella sgiliau eu Cymraeg. 
Gan droi yn benodol at yr amgylchedd, roedd yr iaith a oedd yn cael ei defnyddio 
gartref ar hyn o bryd ac yn ystod eu plentyndod, yn aml yn cael effaith bositif ar y 
defnydd o'r Gymraeg, gyda'r rhai a oedd wedi dechrau siarad Cymraeg pan yn 
blentyn gartref fwyaf tebygol o barhau i wneud hynny nawr.  
Roedd rhai rhieni â phlant yn yr ysgol gynradd yn benodol wedi cael eu hysgogi i 
ddefnyddio'r Gymraeg fwy gartref er mwyn cefnogi addysg y plant. Gallai hyn 
gynnwys annog plant iau i wylio rhaglenni teledu plant yn Gymraeg. Fodd 
bynnag, yn fwy cyffredinol, roedd cyfranogwyr yn tueddu i ymgysylltu llai â 
rhaglenni teledu a radio Cymraeg na'r cyfryngau Saesneg. Roedd 
ymwybyddiaeth a mwynhad o raglenni teledu Cymraeg yn annog rhai i 
ddefnyddio'r iaith, ac roedd yn tueddu i gyd-fynd â defnyddio'r Gymraeg yn 
rheolaidd gartref. Roedd rhaglenni rygbi a rhaglen Jonathan yn gymharol amlwg 
ymhlith y rhaglenni a oedd yn apelio. Soniwyd am ddrama a chomedi hefyd 
mewn ffordd bositif. 
 
Defnyddio'r Gymraeg gyda ffrindiau 
Ymddangosodd patrwm allweddol sef, os oedd cyfranogwr a ffrind wedi sgwrsio 
yn y Gymraeg ar ddechrau'r berthynas, yna roedd eu defnydd o’r Gymraeg fwy 
neu lai'n parhau ar draws sefyllfaoedd gwahanol, os oedd pob un a oedd yn rhan 
o'r sgwrs yn gallu siarad Cymraeg. 
Nododd yr ymchwil ansoddol fod gan yr unigolion hynny a oedd yn defnyddio’r 
Gymraeg yn llai aml, ac a oedd yn llai hyderus gyda hi, ffrindiau agos y byddent 
yn cyfathrebu â hwy yn Gymraeg weithiau. Roedd y ffrindiau hyn yn dueddol o 
fod â chydymdeimlad tuag atynt, ac yn gefnogol o ymdrechion i ddefnyddio'r 
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Gymraeg. I rai unigolion, roedd anfon neges destun yn eu galluogi i ddefnyddio 
Cymraeg mwy anffurfiol, yn enwedig os oedd y derbynnydd yn ffrind agos. 
Roedd yr achosion anaml lle, ymhlith cyfranogwyr yr ymchwil ansoddol, roedd yr 
Gymraeg yn cael ei defnyddio ar Facebook yn cynnwys: addasu postiadau gyda'r 
gynulleidfa mewn cof; teimlad ei bod yn naturiol i ddefnyddio'r Gymraeg ar-lein a 
bod yn fwy cyfforddus wrth ysgrifennu yn Gymraeg; meddu ar hyder i 
ddefnyddio'r Gymraeg yn y sefyllfa hon; a theimlo'n gyfforddus yn postio 
'Wenglish' oherwydd natur anffurfiol Facebook. 
 
Y Gymraeg a'r gymuned leol 
Yn anochel, roedd cyfranogwyr sy'n byw mewn ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn 
cael ei siarad yn ehangach yn fwy tebygol o ddod ar draws cyfleoedd i'w 
defnyddio pan fyddent allan yn y gymuned. O fewn sampl yr ymchwil ansoddol, 
roedd rhai cyfranogwyr yn defnyddio'r Gymraeg mewn amrywiaeth o 
sefyllfaoedd, er enghraifft gyda'u cymdogion, wrth siopa, yn y clwb golff neu’r 
clwb bowls, mewn gwersi dawnsio, yn y garej leol, yn y dafarn, ac yn y feddygfa 
leol. 
Roedd rhaid i nifer fach o gyfranogwyr, a oedd yn awyddus i ddefnyddio'r 
Gymraeg yn y gymuned ond nad oeddent yn cael cymaint o gyfleoedd, weithio 
ychydig yn galetach i ganfod lle roedd hyn yn bosib (er enghraifft, pa dafarndai, 
caffis neu leoliadau cerddoriaeth fyw). 
 
Cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith 
Roedd y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith yn aml yn gysylltiedig â lleoliad 
y cyflogwr mewn ardal lle roedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio'n eang. Roedd 
cyflogwyr a swyddi weithiau'n darparu cyfleoedd i gyfranogwyr ddefnyddio'r 
Gymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, er enghraifft mewn swyddi lle 
roeddent yn delio â chwsmeriaid, ac roedd y profiad o hynny wedi helpu rhai 
cyfranogwyr yn fawr gyda'u hyder i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau Cymraeg. 
Roedd y gweithle hefyd wedi rhoi'r cyfle i rai unigolion nad oeddent mor rhugl yn 
Gymraeg i siarad Cymraeg yn anffurfiol gydag aelodau staff mwy rhugl, a oedd 
bron bob amser yn gefnogol o ymdrechion y cyfranogwyr i wella eu Cymraeg. 
 
Lleihau'r ofn o gael eu beirniadu am eu gallu yn y Gymraeg 
O ran patrwm defnyddio'r Gymraeg lle mae'r risg o feirniadaeth yn cael ei leihau, 
roedd y defnydd mwy 'goddefol' / unigol o ddefnyddio'r Gymraeg drwy raglenni 
teledu a radio yn osgoi unrhyw feirniadaeth o'r fath, yn yr un modd â pheiriannau 
twll yn y wal a gwylio bandiau Cymraeg lleol mewn gigs. Roedd defnydd penodol 
o ofod ffonau symudol hefyd yn rhydd o feirniadaeth, ac yn dangos sut y gellir 
dod a’r Gymraeg yn hawdd i fywyd bob dydd. Roedd y math hyn o sefyllfaoedd  
yn fwy tebygol  hefyd o ymwneud â Chymraeg syml, hygyrch. Ymhlith rhai o'r 
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enghreifftiau a roddwyd roedd defnyddio calendr Cymraeg ar ffôn deallus, 
lawrlwytho cerddoriaeth Gymraeg, a defnyddio aps Cymraeg. 
Roedd Twitter hefyd yn caniatáu cysylltiad goddefol (yn bennaf) â'r Gymraeg, 
hynny yw, wrth ddilyn yn hytrach na thrydar, gyda nifer fach o gyfranogwyr yn 
dilyn unigolion adnabyddus a oedd yn defnyddio'r Gymraeg wrth drydar (e.e. 
chwaraewyr rygbi rhyngwladol Cymru). 
 
 
Cyfryngau a chynnwys digidol arall Cymraeg 
Ar draws y sampl ansoddol, prin oedd y cyfranogwyr a wnaeth gofnodi eu bod 
wedi cael mynediad at y Gymraeg drwy ffynonellau digidol neu ar-lein eraill. Yn yr 
un modd, roedd enghreifftiau o gynnwys ar-lein y Gymraeg yr oeddent yn ei 
ddefnyddio'n eithaf cyfyngedig. 
Ar wahân i rwydweithio cymdeithasol roedd yr enghreifftiau cyfyngedig o 
ddefnyddio’r we yn Gymraeg yn cynnwys gwefan S4C (Cyw a Clic), gwefan BBC 
Cymru, cyfleusterau cyfieithu Cymraeg a Saesneg ac un neu ddwy o wefannau 
cerddoriaeth Gymraeg. 
 
Pa rwystrau sy'n atal siaradwyr Cymraeg rhag defnyddio'r Gymraeg yn 
amlach 
Yn unol â'r adran flaenorol a oedd yn ymwneud â'r prif ffactorau sy’n hwyluso 
neu’n sbarduno siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio’r iaith, roedd y themâu'n aml yn 
ymestyn ar draws gwahanol amgylcheddau a sefyllfaoedd. 
Dylid nodi y gallai cryn dipyn o gymhlethdod fod wrth wraidd y rheswm pam nad 
oedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio'n fwy aml. 
 
Sut y caiff arferion eu ffurfio 
Roedd yr ymchwil ansoddol yn dangos yn aml fod yr iaith a ddefnyddir ar 
ddechrau perthynas neu wrth wneud gweithgaredd am y tro cyntaf ar y cyfan yn 
dueddol o barhau dros amser. Ymhlith yr enghreifftiau roedd yr iaith a 
ddefnyddiwyd gartref pan yn blentyn, y sgwrs gyntaf gyda ffrind neu bartner, yr 
iaith a ddefnyddiwyd i fynd ar-lein, neu'r iaith a ddefnyddiwyd y tro cyntaf i wylio 
rhaglen deledu neu wrando ar y radio. Os mai'r Saesneg a ddefnyddiwyd ar gyfer 
y pethau hyn, roedd yn tueddu i arwain at arfer greddfol i ddefnyddio'r Saesneg 
yn amlach na'r Gymraeg. 
Gallai newid yng nghyfansoddiad y cartref (er enghraifft, gyda phartner di-
Gymraeg) leihau nifer y rhaglenni Cymraeg ar y teledu / radio sy'n cael eu gwylio 
/ clywed yn y cartref, yn enwedig os oedd ymwybyddiaeth o opsiynau-ar alw fel 
Clic yn gyfyngedig. 
Yn anorfod, roedd defnydd rhai cyfranogwyr o’r Gymraeg yn amrywio dros 
gyfnod o amser, gan ddibynnu ar gyfnod eu bywyd a'u hamgylchedd. Un cyfnod 
allweddol mewn bywyd a oedd weithiau'n effeithio'n andwyol ar y defnydd o'r 
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Gymraeg oedd pan yn gadael yr ysgol, yn enwedig os mai'r Saesneg oedd yr 
iaith a oedd yn cael ei defnyddio y tu allan i'r ystafell ddosbarth, ac os mai prin 
oedd y cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg gartref neu yn y gymuned. 
Ymddengys fod arfer, ynghyd â hyder, yn chwarae rôl allweddol wrth atal rhai 
cyfranogwyr rhag defnyddio'r Gymraeg ar-lein yn rheolaidd. Dim ond 17% o 
siaradwyr Cymraeg sydd bob amser / fel arfer yn defnyddio’r Gymraeg ar-lein 
mewn unrhyw ffordd. Roedd Saesneg yn cael ei hystyried yn iaith naturiol ar-lein 
ac roedd defnyddio’r Saesneg felly yn ymddygiad greddfol. 
 
Materion yn ymwneud â hyder 
Ynghyd â'r ffordd roedd arferion yn cael eu ffurfio, ystyriaethau yn ymwneud â 
hyder oedd un o'r rhwystrau mwyaf cyffredin wrth ddefnyddio'r Gymraeg a ddaeth 
i'r amlwg yn yr ymchwil ansoddol. Fe wnaeth bron i bob un o'r cyfranogwyr yn yr 
ymchwil ansoddol nad oeddent yn siarad Cymraeg bob dydd gyfeirio at ddiffyg 
hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg. Roedd hyn yn wir mewn llawer o sefyllfaoedd 
lle gellid defnyddio'r Gymraeg: yn benodol, wrth gyfathrebu  ag eraill, naill ai 
wyneb-yn-wyneb neu ar-lein. Roedd y mathau o emosiynau a brofwyd yn 
cynnwys credu eu bod yn swnio'n 'wirion' wrth geisio siarad Cymraeg, teimlo'n 
chwithig, yn annigonol ac yn swil. 
Ymddengys bod y diffyg hyder yn seicolegol yn fwy na dim, wedi ei seilio ar ofn o 
gael rhywbeth yn anghywir, a gwneud camgymeriad, yn hytrach nag ar brofiadau 
penodol. Weithiau roedd yr emosiynau negyddol hyn yn cael eu profi yng 
nghwmni ffrindiau a oedd yn siarad Cymraeg. Roedd y broblem hefyd yn 
cynnwys ysgrifennu yn Gymraeg, i rai, gyda phryderon am sillafu a gramadeg. 
O ran defnyddio'r Gymraeg ar-lein, a gyda’r cyfryngau cymdeithasol, roedd yr ofn 
o wneud camgymeriadau o'r fath yn rhwystr sylweddol i rai (e.e. ar Facebook). 
Yn ogystal, roedd disgwyl y byddai gwefannau Cymraeg yn anodd eu darllen 
oherwydd y Gymraeg ffurfiol a ddefnyddir. 
 
Cyfleustra o ddefnyddio'r Saesneg yn hytrach na’r Gymraeg 
Daeth y cyfleustra canfyddedig o ddefnyddio'r Saesneg dros y Gymraeg i'r amlwg 
yn gryfach mewn perthynas â defnydd ar-lein, yn cynnwys y cyfryngau 
cymdeithasol, ymhlith y rhai a oedd yn llai hyderus o'u sgiliau Cymraeg 
ysgrifenedig (er enghraifft, roeddent yn ystyried ei bod yn gynt ac yn haws 
defnyddio’r Saesneg). 
O ran darllen cynnwys ar-lein yn Gymraeg, roedd canfyddiad y byddai 
gwefannau Cymraeg yn cynnwys iaith a fyddai'n anodd ei darllen ac yn rhy 
anodd ei deall. Roedd y syniad hwn o anhawster a diffyg cyflymder sy'n 
gysylltiedig â defnyddio'r Gymraeg ar-lein yn groes i'r hyn yr oedd y rhyngrwyd yn 
ei gynrychioli i rai cyfranogwyr (er enghraifft, cyflymder ac ymateb ar fyrder trwy 
gyfryngau cymdeithasol - hyd yn oed yn fwy felly, os yn defnyddio dyfais 
symudol). 
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Roedd y thema o anhawster (canfyddedig) a'r ymdrech i ddefnyddio'r Gymraeg 
hefyd yn codi hefyd mewn perthynas â rhaglenni teledu a radio (er enghraifft, 
anhawster i ddeall os nad oeddent yn siaradwr Cymraeg rhugl). Prin y soniwyd 
am ddarllen llyfrau, cylchgronau a phapurau newydd yn y naill iaith neu'r llall yn 
yr ymchwil ansoddol yn gyffredinol.  
 
Ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg 
Roedd rhai cyfranogwyr yn cydnabod nad oeddent yn adnabod llawer o 
siaradwyr Cymraeg eraill, a oedd felly'n cyfyngu ar yr achlysuron y gallent 
ddefnyddio'r iaith mewn sefyllfa gymdeithasol, anffurfiol, boed hynny ar-lein neu 
mewn sefyllfaoedd eraill. 
Roedd cyfleoedd rheolaidd weithiau'n broblem yn y gweithle, yn enwedig mewn 
ardaloedd lle nad oedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio'n eang.  
I rai, roedd diffyg ymwybyddiaeth o'r cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg hefyd yn 
gysylltiedig â rhaglenni teledu a radio, gydag ymwybyddiaeth gyfyngedig yn aml 
o gynnwys rhaglenni teledu a radio Cymraeg. Yn fwy cyffredinol, mae ceisio 
newid arferion defnyddio cyfryngau darlledu, sydd yn aml wedi eu gwreiddio’n 
ddwfn dros amser, yn her sylweddol waeth beth fo ansawdd neu berthnasedd y 
cynnwys. 
Gan adlewyrchu lefelau isel y defnydd o iaith ar-lein, gwelwyd lefelau isel o 
ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith ar-lein, ar wahân i'r cyfryngau 
cymdeithasol i rai. Felly roedd y diffyg ymwybyddiaeth, wedi’i chyfuno â’r 
dybiaeth mai’r Saesneg oedd yr iaith naturiol ar-lein, yn creu rhwystr sylweddol i 
ddefnyddio’r Gymraeg yn amlach ar-lein. 
Ymddengys fod amlygrwydd y Gymraeg ar-lein hefyd yn broblem. Daeth i'r 
amlwg nad oedd cyfranogwyr ar y cyfan yn dewis osgoi'r cynnwys Cymraeg yn 
fwriadol, ond yn aml, nid oeddent hyd yn oed yn sylweddoli bod y cyfleoedd yn 
bodoli ar-lein; ac roeddent yn hollol gyfforddus wrth ddefnyddio'r Saesneg ar-lein 
er mwyn bodloni eu hanghenion. 
Anogwyd y cyfranogwyr i ymweld â nifer o wefannau yn ystod yr ymchwil hwn. Y 
gwefannau a ddenodd diddordeb gan rai o'r cyfranogwyr oedd gwefan S4C, a 
gwasanaeth ar alw Clic (http://www.s4c.co.uk/hafan/c_index.shtml), gwefan 
Gymraeg BBC Cymru (http://www.bbc.co.uk/cymru/ a gwefan BBC Cymru ar y 
Gymraeg (http://www.bbc.co.uk/cymru/cymraeg). Roedd yr olaf yn cynnwys 
botwm 'Vocab' a oedd yn cyfieithu geiriau allweddol ar y wefan. Roedd nifer yn 
hoffi'r cyfleuster hwn yn fawr. Ystyriwyd bod y safleoedd yn gyffredinol yn 
cynnwys iaith a chynnwys diddorol, a oedd yn annisgwyl i rai. 
Doedd hi ddim yn amlwg pa newidiadau bach i arferion ar-lein a allai annog mwy 
o ddefnydd o'r Gymraeg. Er enghraifft, defnyddiwyd aps ffonau symudol / llechi 
yn eang yn Saesneg ond roedd y defnydd yn isel yn Gymraeg. Nododd yr 
ymchwil ansoddol mai ychydig iawn o feddwl a roddwyd i'r syniad o ddefnyddio 
aps Cymraeg mewn bywyd bob dydd, er enghraifft ar gyfer y newyddion neu'r 
tywydd. 
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Prin roedd cynnwys ar-lein y sector cyhoeddus yn ymddangos yn arferion y 
cyfranogwyr yn y naill iaith na’r llall. 
 
Ansawdd canfyddedig cynnwys Cymraeg 
Daeth thema ‘ansawdd fel rhwystr i ddefnyddio'r Gymraeg’ i'r amlwg yn bennaf 
mewn perthynas â chanfyddiadau a phrofiadau o raglenni radio a theledu 
Cymraeg. Roedd y cyfranogwyr yn fwy tebygol o fod yn feirniadol yn hytrach nag 
yn gadarnhaol yn hyn o beth. 
Roedd rhai cyfranogwyr wedi cymryd yn ganiataol ei fod yn her sylweddol i 
ddarlledwyr ddarparu cynnwys a fyddai'n apelio at bob siaradwr Cymraeg, yn 
enwedig yn y byd digidol presennol, a'r holl sianeli sy'n bodoli. 
Y farn yn aml oedd fod cynnwys rhaglenni radio a theledu Cymraeg wedi'i anelu 
at bobl hŷn. Yn ogystal â hyn, roedd rhai o'r farn y gallai’r cynnwys fod yn fwy 
deinamig, amrywiol a modern. 
 

Cwrdd ag anghenion siaradwyr Cymraeg i annog mwy o 
ddefnydd o'r Gymraeg 

Un maes lle roedd cyfranogwyr yn ei weld yn hawdd gwneud awgrymiadau i 
annog gwell defnydd o'r Gymraeg oedd mewn perthynas ag ansawdd ac 
amrywiaeth ymddangosiadol rhaglenni radio a theledu Cymraeg. Cyflwynwyd 
cyfres o geisiadau er mwyn bodloni eu hanghenion (er enghraifft, mwy o ddrama, 
comedi a cherddoriaeth fodern). 
O ran ymgysylltiad â'r iaith ar-lein a thrwy ddulliau symudol, roedd rhywfaint o 
ddiddordeb mewn gwybod mwy am yr hyn a oedd ar gael ar-lein. Hefyd roedd 
rhai o'r farn bod lle i wella ymwybyddiaeth o newidiadau bach y gellid eu gwneud 
er mwyn helpu i gyflwyno'r Gymraeg i ymddygiad arferol ar-lein / teclynnau 
symudol (er enghraifft, newid gosodiadau Faceboook i'r Gymraeg, a hyrwyddo 
aps Cymraeg). 
 
Rôl marchnata'r iaith 
Yn ystod yr ymchwil ansoddol, gofynnwyd i gyfranogwyr am eu barn ar ddwy 
enghraifft o farchnata'r iaith: ymgyrch i hyrwyddo negeseuon cynllun Twf (2012); 
ac ail ymgyrch, llai diweddar o'r enw Mae gen ti ddewis (2009)3. Roedd 
cyfranogwyr yn gyffredinol yn croesawu'r egwyddor o ddefnyddio marchnata iaith 
i helpu i annog y defnydd o'r Gymraeg ac atgoffa siaradwyr Cymraeg o 
                                            
3 Prif nod Cynllun Twf a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw cynyddu trosglwyddiad iaith o fewn y 
teulu. Darpar rieni a rhieni babanod hyd at flwydd oed yw'r brif gynulleidfa darged. Yn benodol, 
teuluoedd ag un rhiant sy'n siarad Cymraeg a theuluoedd un rhiant lle mae'r rhiant yn gallu siarad 
Cymraeg yw ffocws y gwaith hwn. 
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bwysigrwydd defnyddio'r iaith. Fodd bynnag, prin oedd y nifer a allai gofio unrhyw 
enghreifftiau o farchnata a oedd wedi eu hanelu at annog pobl i wneud mwy o 
ddefnydd o'r Gymraeg, yn cynnwys y rhai a brofwyd. 
Roedd cyfranogwyr yn tueddu i deimlo mai’r hyn oedd ei angen mewn ymgyrch 
marchnata iaith oedd mabwysiadu ffocws ar y dyfodol mewn perthynas â'r iaith: 
pwysigrwydd helpu plant i ddechrau siarad Cymraeg, a photensial cyfleoedd 
cyflogaeth sydd ar gael i'r rhai sy'n gallu siarad Cymraeg. Hefyd, teimlwyd ei bod 
yn bwysig y dylai dulliau marchnata iaith gydnabod treftadaeth Cymru a’r hyn 
mae'r iaith yn ei olygu i'r rhai sy’n ei siarad. 
 
Defnyddio enwogion a modelau rôl 
Roedd y cysyniad o ddefnyddio pobl adnabyddus i helpu i annog siaradwyr 
Cymraeg i ddefnyddio'r iaith yn amlach, weithiau'n cael ei awgrymu'n ddigymell 
gan gyfranogwyr.  
 
Y farn gyffredinol yn yr ymchwil hwn oedd y gallai unigolion sydd â proffil uchel 
chwarae rôl bwysig wrth helpu i godi proffil y defnydd o'r Gymraeg o ddydd i 
ddydd. Fodd bynnag, byddai angen i unigolion fod â phroffil uchel y tu hwnt i 
Gymru hefyd (er enghraifft, actorion ac enwogion y byd chwaraeon). 
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4. Trosolwg o ymddygiad ac agweddau cyfredol siaradwyr 
Cymraeg 

 
Er mwyn rhoi cyd-destun ehangach i'r hyn a gafwyd o elfen ansoddol fanwl yr 
astudiaeth, cynhaliwyd ymchwil cychwynnol ymhlith sampl gynrychioladol o 
siaradwyr Cymraeg (er mai dim ond y rhai a oedd yn gallu siarad o leiaf 'ychydig 
o Gymraeg' oedd yn gymwys ar gyfer yr arolwg).  
 
Nod y cam meintiol hwn oedd archwilio a phroffilio defnydd ac ymddygiad 
siaradwyr Cymraeg o'r iaith mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd gwahanol, gan 
gwmpasu siarad yr iaith yn ogystal â'i defnyddio ar-lein, gwylio rhaglenni teledu 
Cymraeg a gwrando ar radio Cymraeg. Roedd hefyd yn cyffwrdd ag agweddau 
siaradwyr Cymraeg tuag at y Gymraeg a'u canfyddiadau ohoni. 
 
Mae'r adran hon o'r adroddiad yn rhoi trosolwg o ymddygiad ac agweddau 
cyfredol siaradwyr Cymraeg tuag at y Gymraeg. Lle y bo'n bosibl, gwnaed 
cymariaethau ag astudiaeth 2005 a gynhaliwyd i ddefnydd siaradwyr Cymraeg o'r 
iaith i amlygu unrhyw newidiadau mewn ymddygiad, defnydd neu agweddau dros 
amser4. Gan fod y fethodoleg ar gyfer yr astudiaeth gynharach yn wahanol, ac 
nad yw geiriad y cwestiynau bob tro'n gyson, mae'r canfyddiadau hyn yn 
ddangosol yn unig. 
 
 
4.1 Lefelau rhuglder yn y Gymraeg 
 
Ar ddechrau'r arolwg, gofynnwyd i'r siaradwyr Cymraeg y cyfwelwyd â hwy 
ddiffinio eu rhuglder yn Gymraeg. Roedd y mwyafrif sylweddol  (bron i ddau o 
bob tri) yn disgrifio eu hunain fel 'rhugl' ond roedd y gyfran a oedd yn dweud hyn 
yn is o lawer yn yr ystod oedran iau (dim ond 51% o siaradwyr Cymraeg 16-24 
oed a ddywedodd hynny). Nid oedd unrhyw wahaniaethau sylweddol yn amlwg 
rhwng unrhyw grŵp oedran arall - gweler Tabl 1 isod: 
 

                                            
4 'Byw Bywydau Trwy Gyfrwng y Gymraeg', 2005 (Beaufort Research ar gyfer S4C, Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg, BBC Wales a Chyngor Celfyddydau 
Cymru).http://www.s4c.co.uk/abouts4c/corporate/pdf/c_WelshLivesSummaryReport.pdf  

http://www.s4c.co.uk/abouts4c/corporate/pdf/c_WelshLivesSummaryReport.pdf
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Tabl 1: Rhuglder yn y Gymraeg yn ôl grŵp oedran 
  
 
% 

Pob 
siaradwr 
Cymraeg 

(483) 

16 - 24 
oed 
(59) 

25 - 39 
oed 
(96) 

40 - 59 
oed 

(161) 

60 
oed+ 
(168) 

 
Rwy'n rhugl yn Gymraeg 

 
63 

 
51 

 
66 

 
63 

 
66 

 
Gallaf siarad cryn dipyn o 
Gymraeg 

 
21 

 
23 

 
20 

 
22 

 
20 

 
Gallaf siarad ychydig o Gymraeg 

 
16 

 
26 

 
14 

 
15 

 
14 

 
Y grŵp oedran 16-24 oed oedd leiaf tebygol o ddweud eu bod wedi dechrau 
siarad Cymraeg yn blentyn gartref (35% o'i gymharu â 63% yn gyffredinol); yn 
hytrach, hwy oedd fwyaf tebygol o fod wedi dechrau siarad Cymraeg yn y 
feithrinfa neu'r ysgol gynradd (57% o'i gymharu â 22% yn gyffredinol). Hwy hefyd 
oedd fwyaf tebygol o ddweud mai Saesneg yn unig oedd iaith y cartref (43% o'i 
gymharu â 27% yn gyffredinol).  
 
Mae hyn yn awgrymu bod eu hymgysylltiad â'r iaith drwy'r ysgol yn bennaf, naill 
ai drwy addysg cyfrwng Cymraeg neu drwy ddysgu Cymraeg fel pwnc yn yr 
ysgol, yn hytrach na dod o gefndir lle y siaredir Cymraeg yn draddodiadol.  
Lle y bo'n berthnasol, caiff unrhyw wahaniaethau rhwng siaradwyr Cymraeg iau a 
grwpiau oedran eraill o ran ymddygiad neu ganfyddiadau eu trafod yn yr 
adrannau nesaf. Roedd y grwpiau oedran iau a'r grwpiau oedran hynaf yn fwy 
tebygol na'r grwpiau oedran canol o ddangos agweddau ac ymddygiad gwahanol 
i’w gilydd. Yn ogystal, mae'n werth ystyried y gallai'r grŵp oedran 16-24 oed fod 
yn fwy tebygol o fod yn byw gyda phobl eraill o oedran tebyg. 
 
Yn fwy cyffredinol, roedd sampl ymchwil 2012 yn cynnwys cyfran mymryn yn 
uwch o bobl sy'n disgrifio eu hunain fel 'rhugl' yn Gymraeg na'r astudiaeth a 
wnaed yn 2005 (63% o'i gymharu â 60% yn 2005) ac roedd llai a oedd ond yn 
gallu 'siarad ychydig o Gymraeg' (16% o'i gymharu â 22% yn 2005). Mae'r 
gwahaniaeth mewn rhuglder iaith yn cael ei amlygu oherwydd efallai iddo gael 
effaith ar rai o'r canlyniadau sy'n dilyn, lle y caiff y pwyntiau gwahanol mewn 
amser eu cymharu. 
 
 
4.2 Defnyddio'r cyfryngau a chyfranogi mewn gweithgareddau ar-lein a 

chyffredinol yn Gymraeg a Saesneg 
 
Yna gofynnwyd cyfres o gwestiynau i ymatebwyr yr arolwg am yr hyn maent yn ei 
wneud a'r hyn nad ydynt yn ei wneud yn Gymraeg a Saesneg. Holwyd am ystod 
eang o weithgareddau yn cynnwys y cyfryngau  (teledu a radio), darllen, anfon 
negeseuon testun, defnyddio aps a'r cyfryngau cymdeithasol (Facebook a 
Twitter) yn ogystal â gweithgareddau ar-lein (e.e. ymweld â gwefannau neu 
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anfon negeseuon ebost) a mynychu neu gymryd rhan mewn digwyddiadau 
cymdeithasol a chwaraeon. Ar gyfer rhai gweithgareddau defnyddiwyd cyfnod o 
amser 'yn ystod y mis / wythnos ddiwethaf'; ar gyfer eraill, a allai ddigwydd yn llai 
aml, y cyfnod dan sylw oedd 'yn y flwyddyn diwethaf'. 
  
O ran y gweithgareddau nad ydynt yn seiliedig ar y we, mae'r canlyniadau'n 
dangos bod cyfrannau uchel o siaradwyr Cymraeg yn cael mynediad i'r cyfryngau 
traddodiadol ac yn gwneud gweithgareddau penodol yn rheolaidd drwy gyfrwng y 
Gymraeg: roedd 70% wedi gwylio rhaglenni teledu Cymraeg yn yr wythnos 
ddiwethaf, bron i hanner (46%) wedi gwrando ar raglenni radio Cymraeg ac 
oddeutu pedwar o bob deg wedi anfon neges destun yn Gymraeg neu wedi 
darllen cylchgrawn neu bapur newydd Cymraeg yn yr un cyfnod. 
 
Yn yr un modd, mae'r astudiaeth yn dangos bod cyfrannau uwch o siaradwyr 
Cymraeg wedi gwneud y gweithgareddau hyn i gyd yn Saesneg nag yn Gymraeg 
yn yr un cyfnod: er enghraifft, roedd 96% o siaradwyr Cymraeg wedi gwylio 
rhaglenni teledu Saesneg yn yr wythnos ddiwethaf, o'i gymharu â 70% a oedd 
wedi gwylio rhaglenni teledu Cymraeg. Roedd yr un peth yn wir am wrando ar y 
radio, anfon neges destun a darllen papur newyddion neu gylchgrawn (gweler 
Ffigur 1 isod): 
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 Ffigur 1: Ymddygiad cyffredinol siaradwyr Cymraeg   
% wedi gwneud yn yr wythnos ddiwethaf 
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Nid yn unig mae defnyddio'r cyfryngau fel y teledu a'r radio yn is yn Gymraeg nag 
yn Saesneg, ond ymddengys fod pobl yn gwylio rhaglenni teledu Cymraeg neu 
wrando ar raglenni radio Cymraeg yn llai aml.  Mae llawer llai o wahaniaeth 
rhwng canran y siaradwyr Cymraeg sy'n gwylio rhaglenni teledu Saesneg neu'n 
gwrando ar raglenni radio Saesneg yn fisol ac yn wythnosol nag sy'n wir am y 
rhaglenni teledu neu radio Cymraeg. Er enghraifft, roedd 98% wedi gwylio 
rhaglenni teledu Saesneg yn y mis diwethaf, tra roedd y gyfran a wnaeth hynny 
yn yr wythnos ddiwethaf bron yr un mor uchel, ar 96%, lle roedd 81% wedi gwylio 
rhaglenni teledu Cymraeg yn y mis diwethaf ond roedd hyn wedi gostwng i 70% 
yn yr wythnos ddiwethaf. Felly ymddengys bod siaradwyr Cymraeg yn gwneud y 
gweithgareddau hyn yn llai aml yn Gymraeg nag yn Saesneg.  
 
Gan droi at weithgareddau llai cyffredin, roedd dros hanner y siaradwyr Cymraeg 
wedi mynychu neu gyfranogi mewn gweithgaredd neu ddigwyddiad cymdeithasol 
neu ddiwylliannol yn Gymraeg yn y flwyddyn diwethaf (57%) ac roedd oddeutu'r 
un gyfran wedi darllen llyfr printiedig yn Gymraeg (54%). Roedd llai wedi 
mynychu neu gyfranogi mewn gweithgaredd neu ddigwyddiad chwaraeon yn 
Gymraeg (31%), a dim ond nifer bach iawn oedd wedi darllen e-lyfr Cymraeg 
(4%) - gallai cyfleoedd i wneud hynny fod yn gyfyngedig i argaeledd e-lyfrau yn 
Gymraeg drwy'r prif sianeli fel Amazon.   
 
Er bod yr holl weithgareddau yn fwy tebygol o fod wedi cael eu gwneud yn y 
flwyddyn diwethaf yn Saesneg yn hytrach nag yn Gymraeg gan siaradwyr 
Cymraeg yn yr arolwg, roedd y bwlch yn fach yn achos digwyddiadau 
cymdeithasol a diwylliannol, gan awgrymu lefelau uchel o ymgysylltu â 
digwyddiadau diwylliannol a chymdeithasol Cymraeg, o bosibl yn adlewyrchu 
dylanwad eisteddfodau ac ysgolion (gweler Ffigur 2 isod): 
 
 



Gorffennaf 2013 27 Beaufort Research 

22

46

81

66

4

31

54

57

0 20 40 60 80 100

Darllen e-lyfr

Mynychu neu gymryd rhan mewn
digwyddiad neu weithgaredd

chwaraeon

Darllen llyfr

Mynychu neu gymryd rhan mewn
digwyddiad neu weithgaredd

gymdeithasol neu ddiwylliannol

Yn Gymraeg

Yn Saesneg

Sail: Pob ymatebydd (483)

 
 
Gan droi at y cyfryngau digidol a'r we, ymddengys fod y defnydd o'r cyfryngau ar-
lein Cymraeg yn sylweddol is na'r defnydd o'r cyfryngau mwy traddodiadol 
Cymraeg. Roedd llai na thraean o'r siaradwyr Cymraeg wedi gwneud unrhyw rai 
o'r gweithgareddau ar y we y gofynnwyd amdanynt yn yr wythnos ddiwethaf: 
roedd oddeutu tri o bob deg wedi anfon neges ebost yn Gymraeg a / neu wedi 
ymweld â gwefan Gymraeg, ond roedd llai nag un o bob deg wedi defnyddio 
Twitter yn Gymraeg (naill ai ddarllen negeseuon Cymraeg neu'n trydar yn 
Gymraeg) neu wedi defnyddio ap Cymraeg ar ffôn clyfar neu lechen. 
 
Mae'r canlyniadau'n dangos bod cyfrannau uwch o lawer o siaradwyr Cymraeg 
yn cyfathrebu ar-lein yn Saesneg yn hytrach na Chymraeg - roedd 75% wedi 
defnyddio neu ymweld â gwefan Saesneg yn yr wythnos ddiwethaf, o'i gymharu â 
28% a wnaeth hynny ar gyfer gwefannau Cymraeg; roedd 66% wedi anfon neges 
ebost Saesneg yr wythnos ddiwethaf, tra bod 33% wedi gwneud hynny yn 
Gymraeg; roedd 70% wedi defnyddio meddalwedd Saesneg ar gyfrifiadur, o'i 
gymharu â 18% yn achos meddalwedd Gymraeg. 
 
Fodd bynnag, mae'r bwlch yn llai ar gyfer rhyngweithio ar-lein yn y ddwy iaith 
drwy safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter. Er enghraifft, 
roedd 41% o'r siaradwyr Cymraeg y cyfwelwyd â hwy wedi defnyddio Facebook 
yn Saesneg yn yr wythnos ddiwethaf, o'i gymharu â 22% a wnaeth hynny yn 

 Ffigur 2: Ymddygiad cyffredinol siaradwyr Cymraeg (parhad)  
% wedi gwneud yn y flwyddyn diwethaf 
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Gymraeg, tra bod 16% wedi defnyddio Twitter yn Saesneg yn yr wythnos 
ddiwethaf yn erbyn 8% a wnaeth hynny yn Gymraeg (gweler Ffigur 3 isod):  
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Roedd ychydig dros un o bob chwech o siaradwyr Cymraeg yn yr arolwg (16%) 
wedi defnyddio Twitter naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg yn yr wythnos 
ddiwethaf, o'i gymharu â dros bedwar o bob deg (42%) a ddefnyddiodd 
Facebook yn y naill iaith neu'r llall yn yr un cyfnod. 
 
Mae'r defnydd o Twitter ymhlith siaradwyr Cymraeg  yn gogwyddo'n drwm tuag at 
yr ystod oedran iau - roedd dros chwech o bob deg o'r bobl a ddefnyddiodd 
Twitter yn ddiweddar yn yr arolwg rhwng 16 - 24 oed (64%), tra bod ychydig dros 
un o bob pump rhwng 25 - 39 (22%) a dim ond un o bob saith (14%) rhwng 40 - 
59 (nid oedd unrhyw un dros 60 oed).  Roedd proffil defnyddwyr Facebook wedi'i 
wasgaru'n fwy ar draws yr ystodau oedran, er bod y mwyafrif sylweddol o'r 
defnyddwyr diweddar o dan 40 (70%) a dim ond 29% oedd yn hŷn na hyn 
(gweler Tabl 2 isod):  
 
 
 
 
 

 Ffigur 3: Ymddygiad ar-lein siaradwyr Cymraeg  
% wedi gwneud yn yr wythnos ddiwethaf 
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Tabl 2: Defnydd o Twitter a Facebook yn ôl grŵp oedran 
 
% 

 
 

Pob siaradwr 
Cymraeg 

(483) 

Wedi defnyddio 
Twitter yr 
wythnos 

ddiwethaf (yn 
Gymraeg a / 

neu Saesneg)  
(65) 

Wedi defnyddio 
Facebook yn yr 

wythnos 
ddiwethaf (yn 
Gymraeg a / 

neu Saesneg)  
(186) 

 
16 - 24  

 
17 

 
64 

 
35 

 
25 – 39 

 
22 

 
22 

 
35 

 
40 – 59 

 
29 

 
14 

 
22 

 
60+ 

 
32 

 
-  

 
7 

% a'i ddefnyddiodd yr 
wythnos ddiwethaf ar 
draws yr holl grwpiau 
oedran 

 
Ddim yn 

berthnasol 

 
16 

 
42 

 
Gan edrych ar ymddygiad dros amser ar ddimensiynau penodol a gynhwyswyd 
yn arolwg 2005 (lle mai'r defnydd yn y mis diwethaf oedd y cyfnod amser), mae'n 
ddiddorol nodi mai prin fu'r newid o ran ymddygiad ar gyfer y rhan fwyaf o'r 
gweithgareddau hyn. Er enghraifft, mae cyfrannau tebyg o siaradwyr Cymraeg yn 
gwylio'r teledu yn Gymraeg, yn gwrando ar radio Cymraeg ac yn darllen 
cylchgrawn neu bapur newyddion Cymraeg nawr fel ag yr oedd yn wir saith 
mlynedd yn ôl (mewn gwirionedd mae'r nifer sy'n darllen cylchgronau a phapurau 
newydd yn uwch yn arolwg 2012, ond mae'n debygol bod y lefel uwch o ruglder 
ymhlith sampl 2012 yn dylanwadu ar hyn) (gweler Ffigur 4 isod).   
 
Lle y ceir gwahaniaeth amlwg, mae hynny ar gyfer defnyddio / ymweld â 
gwefannau - mae'r gyfran a ymwelodd â gwefan Gymraeg yn ystod y mis 
diwethaf yn 2012 dair gwaith yn uwch na'r gyfran a wnaeth hynny yn 2005 (39% 
o'i gymharu â 13%). Ond mae'n debygol bod y gwahaniaeth hwn yn adlewyrchu'r 
twf sylweddol mewn deunydd ar-lein ers 2005, yn hytrach na chynnydd yn nifer y 
gwefannau Cymraeg fel y cyfryw (ceir cynnydd tebyg o 30% yng nghyfran y 
siaradwyr Cymraeg a oedd wedi ymweld â gwefan Saesneg o 2005): 
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Mae'r astudiaeth yn dangos mai siaradwyr Cymraeg ifanc (16-24 oed) sydd leiaf 
tebygol o ddefnyddio'r cyfryngau traddodiadol (teledu, radio a phapurau newydd 
a chylchgronau) yn Gymraeg, tra mai'r rhai 60 a throsodd sydd fwyaf tebygol o 
wneud hynny. Fodd bynnag, mae'r un bobl ifanc yn defnyddio'r cyfryngau 
cyfatebol yn Saesneg - er enghraifft, er bod 29% o'r siaradwyr Cymraeg 16-24 
oed yn y sampl wedi gwrando ar radio Cymraeg yn yr wythnos ddiwethaf, roedd 
92% ohonynt wedi gwrando ar radio Saesneg yn yr un cyfnod. Mae hyn yn 
awgrymu nad diffyg diddordeb yn y radio neu'r teledu sydd y tu ôl i'r canfyddiad 
hwn fel y cyfryw ond materion eraill (efallai nad yw'r cynnwys yn diwallu eu 
hanghenion, neu ymwybyddiaeth isel o'r hyn sydd ymlaen), a chododd 
enghreifftiau o hyn yn yr ymchwil ansoddol.  
 
Fodd bynnag, roedd y gwrthwyneb yn wir, yn achos y cyfryngau cymdeithasol a'r 
defnydd o'r cyfryngau ar-lein eraill a’r cyfryngau digidol yn y Gymraeg. Yma, 
oedolion iau oedd y grŵp a oedd fwyaf tebygol o fod yn eu defnyddio yn 
Gymraeg. Ymddengys fod hyn o ganlyniad i'w defnydd uwch yn gyffredinol o'r we 
a’r cyfryngau cymdeithasol nag oedolion hŷn, gan fod eu defnydd o'r cyfryngau 
cyfatebol yn Saesneg hefyd lawer yn uwch yn aml na defnydd cyfranogwyr hŷn. 
Er enghraifft, roedd 80% o siaradwyr Cymraeg 16-24 oed wedi gwylio fideo 
Saesneg ar-lein yn yr wythnos ddiwethaf o'i gymharu â dim ond 17% o'r rhai dros 
60 oed. 
 

 Ffigur 4: Cymharu ymddygiad dros amser 
% wedi'i wneud yn Gymraeg yn y mis diwethaf 
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Tabl 3: Gwahaniaethau o ran cyfranogiad mewn gweithgareddau cyfrwng 
Cymraeg yn ôl oedran   

 
% wedi gwneud hynny yn yr wythnos / y 
flwyddyn diwethaf* 

Pob 
siaradwr 
Cymraeg 

(483) 

16 - 24 
oed 
(59) 

60 oed  
+ 

(168) 

Gwylio’r teledu yn Gymraeg 70 62 76 
Mynychu neu gymryd rhan mewn digwyddiad 
neu weithgaredd gymdeithasol neu 
ddiwylliannol wedi’i drefnu drwy gyfrwng y 
Gymraeg* 

 
57 

 
49 

 
54 

Darllen llyfr yn y Gymraeg* 54 48 54 
Gwrando ar y radio yn Gymraeg 46 29 52 
Anfon tecst yn Gymraeg 44 56 22 
Darllen cylchgronau neu bapurau newydd yn 
Gymraeg 

38 36 46 

Anfon ebost yn Gymraeg 33 31 20 
Mynychu neu gymryd rhan mewn digwyddiad 
neu weithgaredd chwaraeon wedi’i drefnu drwy 
gyfrwng y Gymraeg* 

 
31 

 
38 

 
17 

Defnyddio gwefannau yn Gymraeg 28 40 11 
Defnyddio Cymraeg ar Facebook (e.e. darllen, 
postio neu anfon negeseuon Cymraeg) 

 
22 

 
37 

 
4 

Defnyddio meddalwedd Gymraeg ar y 
cyfrifiadur (e.e. Microsoft Office Cymraeg, 
Cysill neu Cysgeir) 

 
 

18 

 
 

23 

 
 

5 
Gwylio fideo yn Gymraeg ar-lein (fel YouTube, 
S4C Clic neu BBC iPlayer) 

 
14 

 
20 

 
6 

Defnyddio Cymraeg ar Twitter (e.e. wedi trydar 
neu wedi darllen tweets Cymraeg) 

 
8 

 
31 

 
- 

Defnyddio aps yn Gymraeg 6 10 1 
Darllen e-lyfr yn y Gymraeg* 4 6 1 

 
Gan droi at effaith lefelau rhuglder yn Gymraeg ar gyfranogiad mewn 
gweithgareddau cyfrwng Cymraeg, mae'r canlyniadau'n dangos perthynas glir 
rhwng y ddau: roedd y rhai a oedd yn disgrifio eu hunain fel 'rhugl' yn fwy tebygol 
o wneud bron bob gweithgaredd yn yr wythnos ddiwethaf (yr unig eithriad i hyn 
oedd defnyddio Twitter yn Gymraeg - gweler isod). 
 
Mae’r bwlch rhwng lefelau cyfranogiad y grwpiau mwyaf rhugl a'r lleiaf rhugl yn y 
sampl ar ei leiaf ar gyfer defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg. Fel y 
soniwyd uchod, roedd y siaradwyr lleiaf rhugl yn Gymraeg yn y sampl yr un mor 
debygol â'r siaradwyr mwyaf rhugl o fod wedi defnyddio'r Gymraeg ar Twitter yn 
yr wythnos ddiwethaf a dim ond gwahaniaeth bach oedd rhwng y ddau ar gyfer 
Facebook (er roedd siaradwyr Cymraeg rhugl yn llawer mwy tebygol o fod wedi 
defnyddio'r olaf) (gweler Ffigur 5 isod). 
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Efallai bod oedran wedi dylanwadu ar y canfyddiad hwn: fod defnyddwyr y 
cyfryngau cymdeithasol yn tueddu i fod yn iau ac roedd yr ystod oedran iau yn y 
sampl yn llai tebygol o ddisgrifio eu hunain fel ‘rhugl’. 
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Siaradwyr Cymraeg rhugl sydd hefyd â'r lefelau uchaf ar gyfer gweithgareddau 
llai cyffredin (gweler Ffigur 6 isod) er bod y bwlch yn gul iawn ar gyfer 
digwyddiadau chwaraeon a drefnwyd. 
 
 

 Ffigur 5: Cyfranogiad mewn gweithgareddau cyfrwng Cymraeg 
% wedi gwneud yn yr wythnos ddiwethaf 

Sail: pob ymatebydd (483): rhugl– 308 siarad cryn dipyn – 100; gallu siarad ychydig 75 
 

Darllen cylchgronau/ 
 papurau newydd 



Gorffennaf 2013 33 Beaufort Research 

2

29

36

45

4

21

34

42

5

35

66

66

0 20 40 60 80 100

Darllen e-lyfr

Mynychu neu gymryd rhan
mewn digwyddiad neu

weithgaredd chwaraeon

Darllen llyfr

 Mynychu neu gymryd rhan
mewn digwyddiad

gymdeithasol neu ddiwylliannol

Rhugl

Gallu siarad cryn dipyn o Gymraeg

Gallu siarad ychydig o Gymraeg
Sail: pob ymatebydd (483): rhugl –
308; siarad cryn dipyn– 100; gallu
siarad ychydig - 75

 
 
Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg a oeddent wedi mynychu naill ai Eisteddfod yr 
Urdd neu'r Eisteddfod Genedlaethol yn ddiweddar; roedd pedwar siaradwr 
Cymraeg o bob deg wedi bod i un o'r eisteddfodau hyn yn y ddwy flynedd 
diwethaf. Roedd presenoldeb yn yr eisteddfod ar ei isaf ymhlith pegwn ieuengaf a 
hynaf  yr ystod oedran (33% o’r rhai 16-24 oed a 33% o’r rhai 60+) ond ar ei 
uchaf ymhlith y grŵp oedran 25 - 39 oed, lle roedd mwy na hanner (52%) wedi 
mynychu o leiaf un o'r eisteddfodau yn y ddwy flynedd diwethaf. 
 
Ymddengys fod presenoldeb yn yr eisteddfod hefyd yn gysylltiedig â rhuglder yn 
y Gymraeg: roedd ar ei uchaf ymhlith y rhai a oedd yn disgrifio eu hunain fel rhugl 
(gyda 46% o'r siaradwyr Cymraeg rhugl wedi mynychu o leiaf un o'r eisteddfodau 
yn y ddwy flynedd diwethaf) ac ar ei isaf ymhlith y rhai a oedd ond yn gallu siarad 
'ychydig o Gymraeg' (21% yn mynychu). Roedd y grŵp olaf a'r rhai a oedd yn 
disgrifio eu hunain fel eu bod yn gallu siarad 'cryn dipyn' o Gymraeg oddeutu 
ddwywaith mor debygol o fod wedi mynychu Eisteddfod yr Urdd na'r Eisteddfod 
Genedlaethol yn ddiweddar, efallai i weld aelod o'r teulu'n perfformio, ond nid 
oedd gwahaniaeth o'r fath ymhlith siaradwyr Cymraeg rhugl. 
  
 
4.3 Defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd gwahanol 
 
Gofynnwyd yn yr arolwg am eu defnydd arferol o'r Gymraeg llafar mewn 
sefyllfaoedd gwahanol, yn ogystal â'u defnydd o'r iaith wrth gwblhau ffurflenni 
swyddogol. Gofynnwyd iddynt pa mor aml (bob amser, fel arfer, weithiau neu 

 Ffigur 6: Cyfranogiad mewn gweithgareddau cyfrwng Cymraeg 
% wedi gwneud yn y flwyddyn diwethaf 
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byth) roeddent yn defnyddio'r Gymraeg y tu mewn a'r tu allan i'r cartref, pan 
maent ar-lein (e.e chwilio ar y we, cyfryngau cymdeithasol neu anfon negeseuon 
ebost) a pha mor aml roeddent yn cwblhau fersiynau Cymraeg ffurflenni. 
 
Mae'r astudiaeth yn dangos bod siaradwyr Cymraeg fwyaf tebygol o siarad 
Cymraeg gyda'u ffrindiau bob amser, neu fel arfer, pan fyddant allan yn y 
gymuned, gyda dros hanner yn dweud eu bod yn gwneud hynny. Mae 
gwahaniaethau amlwg o ran defnyddio'r iaith yn y gymuned yn ôl rhanbarth - 
roedd siaradwyr Cymraeg sy'n byw yng ngogledd Cymru a chanolbarth a 
gorllewin Cymru lawer yn fwy tebygol o ddweud eu bod bob amser neu fel arfer 
yn siarad Cymraeg pan eu bod allan yn y gymuned (65% a 61% yn y drefn 
honno) na'r rhai sy'n byw yn ne ddwyrain Cymru (19%). Felly, mae'n debygol bod 
hyn wedi'i gysylltu â'r cyfle i ddefnyddio'r iaith. 
 
Roedd ychydig yn llai o siaradwyr Cymraeg (45%) yn dweud eu bod bob amser 
neu fel arfer yn siarad Cymraeg gartref, er bod y cyfrannau sy'n dweud hyn yn 
uwch mewn ardaloedd lle y caiff y Gymraeg ei siarad yn ehangach (e.e. 58% yn 
y gogledd a 50% yng nghanolbarth a gorllewin Cymru). Dim ond 22% o’r 
siaradwyr Cymraeg y cyfwelwyd â hwy a ddywedodd mai dim ond Cymraeg yw 
iaith eu cartref (er bod y gyfran yn uwch yn y gogledd - 37%) felly ymddengys fod 
mwyafrif sylweddol o'r siaradwyr Cymraeg yn yr ymchwil sy'n byw gyda phobl 
eraill yn defnyddio'r Saesneg i ryw raddau gartref.  
 
Roedd llai na phedwar o bob deg (38%) o siaradwyr Cymraeg yn dweud eu bod 
bob amser / fel arfer yn defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith, ond mae hyn yn codi i 
51% o'r rhai yn y grŵp oedran 25 - 59 - sef y rhai sydd fwyaf tebygol o fod mewn 
gwaith (gallai llawer o'r rhai 16-24 oed fod mewn addysg a gallai llawer o'r rhai 
dros 60 oed fod wedi ymddeol). Yn ddiddorol ceir llai o amrywiad rhanbarthol 
wrth siarad Cymraeg yn y gwaith nag sy'n amlwg ar fesurau eraill. 
 
Mae'r defnydd rheolaidd o'r Gymraeg ar-lein yn isel iawn - dywedodd llai nag un 
o bob pump (17%) eu bod bob amser neu fel arfer yn defnyddio'r Gymraeg i 
chwilio ar y we, defnyddio’r cyfryngau cymdeithasu neu anfon neges ebost.  
Mae'r defnydd o'r fersiwn Cymraeg o ffurflenni swyddogol hefyd yn gymharol isel, 
er bod y gyfran a ddywedodd eu bod bob amser neu fel arfer yn cwblhau'r 
fersiwn Cymraeg ar ffurflenni wedi cynyddu ers astudiaeth 2005 (21% i 31% yn 
2012). Gellid cysylltu hyn â'r lefelau uwch o ruglder yn sampl 2012, er y gallai 
hefyd adlewyrchu argaeledd ehangach ffurflenni Cymraeg yn ogystal â 
gwelliannau i ddyluniad / cynnwys ffurflenni Cymraeg.  
 
Ymddengys fod rhuglder yn Gymraeg yn arwain at ddefnydd rheolaidd o'r iaith ar 
draws yr holl sefyllfaoedd hyn - ym mhob sefyllfa ceir perthynas gref rhwng lefel 
rhuglder a'r tebygolrwydd o ddefnyddio'r Gymraeg bob amser / fel arfer. Roedd 
siaradwyr Cymraeg rhugl fwyaf tebygol o wneud hynny ym mhob sefyllfa, boed 
mewn cyd-destun anffurfiol (e.e. gyda ffrindiau neu gartref) neu mewn cyd-destun 
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mwy ffurfiol (e.e. wrth ddelio â sefydliadau allanol a phobl y tu allan i'w cylch o 
ffrindiau neu'r teulu, ac wrth gwblhau ffurflenni swyddogol) (gweler Ffigur 7 isod).  
 
Ceir gwahaniaeth nodedig rhwng ymddygiad siaradwyr Cymraeg rhugl a'r rhai 
sy'n llai rhugl. Roedd hyd yn oed y rhai a ddisgrifiodd eu hunain fel rhai sy'n 
siarad 'cryn dipyn' o Gymraeg yn llawer llai tebygol na siaradwyr rhugl o ddweud 
eu bod bob amser neu fel arfer yn defnyddio'r Gymraeg yn unrhyw rai o'r 
sefyllfaoedd yr holwyd amdanynt.  Roedd cyfrannau'r grŵp hwn a ddywedodd eu 
bod bob amser neu fel arfer yn gwneud hynny'n amrywio o oddeutu un o bob 
pedwar (yng nghwmni ffrindiau) i lawr i un o bob ugain (ar-lein). Fel y gellid 
disgwyl, roedd defnydd rheolaidd i’r Gymraeg ym mhob sefyllfa yn isel iawn 
ymhlith y rhai a oedd yn disgrifio eu hunain fel rhai sydd yn 'siarad ychydig’ o 
Gymraeg.   
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Yn ogystal ag amrywiadau yn ôl rhuglder, gwelir gwahaniaethau nodedig yn ôl 
oedran. Eto, roedd siaradwyr iau yn yr arolwg yn tueddu i fod leiaf tebygol o 
ddefnyddio'r Gymraeg ar draws y sefyllfaoedd gwahanol, tra bod y rhai dros 60 
oed yn tueddu i fod y rhai mwyaf tebygol o wneud hynny (ac eithrio ar-lein ac yn 
y gweithle).  

 Ffigur 7: Defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd gwahanol yn ôl rhuglder 
% bob amser / fel arfer 

Siarad Cymraeg wrth ddelio gyda 
sefydliad neu â phobl ar wahân 

i’ch teulu a ffrindiau 
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Roedd cyfrannau is o lawer o'r rhai 16-24 oed wedi dweud eu bod bob amser 
neu fel arfer yn defnyddio'r Gymraeg gartref, allan yn eu hardal leol a chyda 
ffrindiau o'i gymharu â'r lleill yn gyffredinol (gweler Tabl 4 isod).  Mae'n debyg 
bod hyn yn gysylltiedig â'r ffaith eu bod yn llai tebygol o fyw ar aelwyd Gymraeg. 
 
Tabl 4: Defnyddio'r Gymraeg mewn sefyllfaoedd gwahanol yn ôl oedran 

 
% bob amser / fel arfer... 

Pob 
siaradwr 
Cymraeg 

(483) 

16 - 24 
oed 
(59) 

60 oed  
+ 

(168) 

Siarad Cymraeg gyda ffrindiau 55 36 61 
Siarad Cymraeg pan ydych allan yn eich ardal 
leol 

 
51 

 
28 

 
55 

Siarad Cymraeg adref 45 26 46 
Siarad Cymraeg wrth ddelio gyda sefydliad 
neu/â phobl ar wahân i'r teulu a ffrindiau (e.e. 
cwsmeriaid yn y gwaith) 

 
 

41 

 
 

32 

 
 

44 
Siarad Cymraeg yn y gweithle 38 33 20 
Llenwi fersiwn Gymraeg ffurflenni swyddogol 31 14 35 
Defnyddio'r Gymraeg ar-lein mewn unrhyw 
ffordd, ar gyfer chwilio’r we, cyfryngau 
cymdeithasol, neu e-bostio) 

 
17 

 
18 

 
12 

 
 
4.4 Agweddau tuag at y Gymraeg 
 
Yn ogystal â chasglu data ar ymddygiad a defnydd siaradwyr Cymraeg o'r 
Gymraeg, roedd yr arolwg hefyd yn cynnwys rhai datganiadau i fesur agweddau 
tuag at y Gymraeg ar ddimensiynau gwahanol.   
 
Byddai'r mwyafrif sylweddol o siaradwyr Cymraeg yn 'croesawu'r cyfle i wneud 
mwy yn y Gymraeg' (84% yn gyffredinol, yn codi i 92% yn y grŵp llai rhugl) 
(gweler Ffigur 8 isod). 
 
Yn ogystal, roedd dros chwech o bob deg y cyfwelwyd â hwy (61%) wedi dweud 
y byddent yn hoffi pe gallent 'siarad Cymraeg yn well’. Roedd hyn yn cynnwys 
dros bedwar o bob deg a oedd yn disgrifio eu hunain fel siaradwyr Cymraeg rhugl 
(41%), sy'n peri syndod o bosibl, ond roedd ar ei uchaf (fel y gellid ei ddisgwyl) 
ymhlith y llai rhugl - yn codi i 99% o'r rhai a ddywedodd mai 'ychydig' o Gymraeg 
oedd ganddynt a 90% o'r rhai a allai siarad 'cryn dipyn'. 
 
Roedd traean yn gyffredinol (ond 55% o siaradwyr Cymraeg rhugl) yn teimlo'n 
fwy cyfforddus yn siarad Cymraeg na Saesneg. Fel y gellid disgwyl, ni wnaeth 
braidd neb o'r siaradwyr llai rhugl yn Gymraeg gytuno â'r datganiad hwn. 
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Yn llai cadarnhaol, roedd ychydig dros un o bob pum siaradwr Cymraeg (22%) yn 
cytuno y gall 'diwylliant Gymraeg ymddangos ychydig yn amherthnasol ar 
adegau'. Yn ddiddorol, roedd y gyfran a oedd yn cytuno â hyn ar ei huchaf 
ymhlith siaradwyr Cymraeg rhugl (25%) ac ar ei hisaf ymhlith y rhai a oedd yn 
gallu siarad 'ychydig' o Gymraeg (13%).   
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Unwaith eto roedd gwahaniaethau sylweddol yn amlwg rhwng agweddau yn ôl 
oedran - y siaradwyr Cymraeg iau y cyfwelwyd â hwy oedd fwyaf tebygol o 
gytuno y byddent yn 'croesawu'r cyfle i wneud mwy yn y Gymraeg' (gyda 95% o'r 
rhai 16-24 oed yn cytuno â'r datganiad hwn); hwy oedd fwyaf tebygol o gytuno â 
‘Hoffwn allu siarad Cymraeg yn well' (68% yn cytuno); a hwy hefyd oedd leiaf 
tebygol o gytuno â 'Rwy'n teimlo'n fwy cyfforddus yn siarad Cymraeg na 
Saesneg' (24% yn cytuno, o'i gymharu â 35% yn gyffredinol) (gweler Tabl 5 isod).   
 
Ar yr un pryd, y grŵp oedran hwn oedd yn cytuno fwyaf â'r datganiad 'Gall 
diwylliant y Gymraeg ymddangos ychydig yn amherthnasol ar adegau' (28%). 
Felly er eu bod yn awyddus i wneud mwy yn Gymraeg efallai eu bod yn 
ymgysylltu llai â diwylliant Cymru.  
  
I'r gwrthwyneb, y rhai dros 60 oed oedd fwyaf tebygol o gytuno â'r datganiad 
'Rwy'n teimlo'n fwy cyfforddus yn siarad Cymraeg na Saesneg' ac yn llai tebygol 
o fod am wella eu Cymraeg neu groesawu'r cyfle i wneud mwy yn Gymraeg. 

 Ffigur 8: Agweddau tuag at y Gymraeg yn ôl rhuglder 
% yn cytuno (cytuno'n gryf / cytuno) 
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Mae'n debygol bod hyn yn gysylltiedig â'r grŵp 60 oed yn yr arolwg sydd â'r 
gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg rhugl (67% yn disgrifio eu hunain fel rhugl, o'i 
gymharu â 51% o 16-24 oed yn gwneud hynny). 
 
Tabl 5: Agweddau tuag at y Gymraeg yn ôl oedran 

 
% yn cytuno (cytuno'n gryf / cytuno) 

Pob 
siaradwr 
Cymraeg 

(483) 

16 - 24 
oed 
(59) 

60 oed  
+ 

(168) 

Byddwn yn croesawu'r cyfle i wneud mwy yn y 
Gymraeg 

84 95 74 

Hoffwn allu siarad Cymraeg yn well 61 68 57 
Rwy'n teimlo'n fwy cyfforddus yn siarad Cymraeg na 
Saesneg 

35 24 43 

Gall diwylliant iaith Gymraeg ymddangos ychydig yn 
amherthnasol ar adegau 

22 28 24 

 
Cafodd yr un datganiadau eu cynnwys yn yr astudiaeth yn 2005, fel y gallai 
unrhyw newidiadau gydag amser gael eu hasesu (gan gofio wrth gwrs fod y dull 
o gasglu'r data  yn 2012 wedi newid o gyfweliadau wyneb-yn-wyneb i 
gyfweliadau dros y ffôn).  
 
Gan gymharu canlyniadau arolygon 2005 a 2012, prin oedd y newid o ran y rhan 
fwyaf o'r dimensiynau. Roedd cyfrannau tebyg iawn o siaradwyr Cymraeg yn 
cytuno â Hoffwn allu siarad Cymraeg gwell', 'Rwy'n teimlo'n fwy cyfforddus yn 
siarad Cymraeg na Saesneg' a 'Gall diwylliant Gymraeg ymddangos ychydig yn 
amherthnasol ar adegau' (gweler Ffigur 9 isod).  
 
I'r gwrthwyneb, roedd newid nodedig yn lefel y rhai a oedd yn cytuno â'r 
datganiad 'Byddwn yn croesawu'r cyfle i wneud mwy yn y Gymraeg', gyda'r 
gyfran a oedd yn cytuno â hyn yn cynyddu o 68% yn 2005 i 84% yn 2012.  
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4.5 Bodlonrwydd gyda darpariaeth yn y Gymraeg yn gyffredinol ac ar-

lein yn benodol 
 
Y thema olaf a gwmpaswyd yn yr arolwg meintiol oedd bodlonrwydd gyda faint o 
wybodaeth, deunydd a gwasanaethau sydd ar gael yn gyffredinol yn y Gymraeg, 
yn ogystal ag ar-lein. 
 
Er bod tri o bob pedwar siaradwr Cymraeg y cyfwelwyd â hwy (75%) yn fodlon 
gyda faint o wybodaeth, deunydd a gwasanaethau sydd ar gael iddynt yn 
Gymraeg yn gyffredinol, roedd y gyfran a oedd yn fodlon gyda yr hyn sydd ar 
gael ar-lein yn Gymraeg yn amlwg yn is.  Ar ôl ail seilio'r data i eithrio pobl nad 
ydynt yn defnyddio'r rhyngrwyd a'r rhai a ymatebodd 'ddim yn gwybod', dim ond 
tua chwech o bob deg oedd yn fodlon ar faint, hygyrchedd ac ansawdd y 
wybodaeth, y deunydd a'r gwasanaethau gwe yn y Gymraeg (gweler Ffigur 10 
isod). 
 
Roedd siaradwyr Cymraeg rhugl yn tueddu i fod yn llai bodlon na'r rhai llai rhugl 
ym mhob dimensiwn bron (yn cynnwys darpariaeth deunyddiau a gwasanaethau 
Cymraeg yn gyffredinol): 
 
 

 Ffigur 9: Cymharu agweddau dros amser 
% yn cytuno (cytuno'n gryf / cytuno) 
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Gan edrych ar y canlyniadau yn ôl oedran, roedd siaradwyr Cymraeg 16-24 oed 
yn fwy tebygol o fod yn fodlon na'r grŵp oedran hŷn (60+) ar hygyrchedd y 
cynnwys ar-lein Cymraeg a faint ohono sydd ar gael. Roedd y ddau grŵp oedran 
yn llai bodlon na'r siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol ar ansawdd y deunydd 
Cymraeg a'r cynnwys ar-lein. 
 
Fodd bynnag, roedd siaradwyr Cymraeg iau ychydig yn llai bodlon na'r rhai 60 a 
throsodd gyda faint o wybodaeth, deunydd a gwasanaethau sydd ar gael yn 
gyffredinol yn Gymraeg.  
 
Mae'r ffigurau hyn yn dangos bod cyfle i godi lefelau ymwybyddiaeth ymhlith pobl 
60+ o faint o wybodaeth, deunydd a gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg ar-
lein (gweler Tabl 6):  

Ffigur 10: Bodlonrwydd gyda darpariaeth yn y Gymraeg yn 
gyffredinol ac ar-lein yn benodol - % yn fodlon (iawn / eithaf) 

Ail seilwyd i beidio cynnwys ‘ddim yn gwybod’  

Sail: pob ymatebydd (483): rhugl – 308; siarad cryn dipyn – 100; gallu siarad ychydig - 75) 
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Tabl 6: Bodlonrwydd gyda darpariaeth yn y Gymraeg yn gyffredinol ac ar-
lein yn benodol 

 
% os yn fodlon (iawn / eithaf)– wedi’i ail-seilio i eithrio 
‘ddim yn gwybod’ 

Pob 
siaradwr 
Cymraeg 

(483) 

16 - 24 
oed 
(59) 

60 oed  
+ 

(168) 

Faint o wybodaeth, deunydd a gwasanaethau sydd ar 
gael yn y Gymraeg yn gyffredinol 

76 71 78 

Pa mor hawdd yw dod o hyd i wybodaeth, deunydd a 
gwasanaethau ar-lein yn y Gymraeg 

62 68 48 

Ansawdd gwybodaeth, deunydd a gwasanaethau ar-
lein yn y Gymraeg  

60 55 50 

Faint o wybodaeth, deunydd a  gwasanaethau sydd 
ar gael ar-lein yn y Gymraeg 

57 63 42 
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5. Ffactorau sy'n effeithio ar ymgysylltiad siaradwyr Cymraeg 
â'r iaith  

 
Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar elfennau o’r canfyddiadau ansoddol sy'n 
effeithio y graddau mae siaradwyr Cymraeg yn defnyddio’r Gymraeg drwy 
archwilio ffactorau sy'n galluogi neu'n ysgogi rhyngweithiadau, yn ogystal â 
rhwystrau i ddefnyddio'r iaith.  
 
 
5.1 Beth mae defnyddio'r Gymraeg yn ei olygu i siaradwyr Cymraeg 
 
Er gwaethaf lefelau rhuglder ac amledd defnyddio'r iaith, nododd siaradwyr 
Cymraeg yn y cyfweliadau ansoddol gysylltiad â'r iaith ar nifer o lefelau 
gwahanol. Roedd y thema allweddol a ddaeth i'r amlwg wrth drafod beth roedd yr 
iaith yn ei olygu iddynt yn canolbwyntio ar hunaniaeth, sy'n cwmpasu hunaniaeth 
bersonol, teuluol, cymunedol a chenedlaethol. Canfu'r adolygiad llenyddiaeth nad 
yw'r themâu hyn yn unigryw i Gymru a siaradwyr Cymraeg am fod ieithoedd a 
hunaniaeth yn amlwg wedi eu cysylltu (Anderson, 1991; Lewis, 2008; May, 
2011). 
 
Fel rhan o'r elfen ymchwil ar-lein, anogwyd cyfranogwyr i lanlwytho llun i ddangos 
beth roedd y Gymraeg yn ei olygu iddynt. Mae'r collage yn adlewyrchu'n fras yr 
agweddau gwahanol ar hunaniaeth a ddaeth i'r amlwg ar draws y 
rhyngweithiadau â'r cyfranogwyr.  
 

 
Darparwyd y cynnwys gan y cyfranogwyr 
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I rai, roedd y Gymraeg yn gwella ac yn cryfhau eu synnwyr personol o 
hunaniaeth. Roedd defnyddio'r Gymraeg hefyd yn teimlo'n reddfol ac yn naturiol i 
rai cyfranogwyr, er enghraifft, fel siaradwr Cymraeg iaith gyntaf. Ymhlith y rhai a 
oedd wedi dechrau siarad Cymraeg yn yr ysgol neu fel oedolyn, roedd 
enghreifftiau o'r Gymraeg yn rhoi'r teimlad o gyflawniad personol i'r unigolyn gan 
ei fod wedi datblygu’r sgil i siarad Cymraeg. (I'r gwrthwyneb, roedd y teimlad hwn 
yn aml yn cael ei deimlo ochr yn ochr â theimlad o euogrwydd os oedd yr 
unigolyn wedicryn dipyn o Gymraeg gadael i'w sgiliau Cymraeg 'bylu'.) 
 

I didn’t really see the benefit because it’s not a very Welsh-speaking area 
but I always wanted to [speak Welsh]. I think it’s just nice to have your own 
language and it makes me feel more Welsh, I think, and it gives you a 
sense of pride . . . (B, 16-24, cryn dipyn o Gymraeg, llai aml nag 
wythnosol, Caerdydd) 

 
Gan ymestyn y thema hunaniaeth bersonol, roedd rhai rhieni yn yr ymchwil 
ansoddol a oedd â phlant gartref o'r farn ei bod yn bwysig sicrhau bod y plant yn 
gallu siarad Cymraeg fel rhan o'u hunaniaeth a'r dyfodol, er enghraifft drwy roi 
cyfleoedd cyflogaeth ehangach iddynt o bosibl. Mewn un achos, er iddynt symud 
o Gymru am nifer o flynyddoedd, roedd un rhiant wedi parhau i siarad Cymraeg 
gyda'i phlant ifanc ac roedd modd iddynt ddilyn eu haddysg drwy gyfrwng y  
Gymraeg yn y pen draw ar ôl i'r teulu ddychwelyd i Gymru.  
 

I don’t want to lose the Welsh language, I want my kids to learn it and 
speak it more. I think it’s important for them to. (B, 25-40, rhugl, dyddiol, 
Pwllheli) 

 
Roedd y cysylltiad rhwng y Gymraeg a hunaniaeth hefyd yn ymgorffori'r gymuned 
i rai cyfranogwyr, a lle roedd y Gymraeg i'w chlywed yn rheolaidd ar y stryd. 
Ymhlith yr enghreifftiau roedd: pwysigrwydd i blant glywed y Gymraeg yn y 
gymuned yn ogystal ag yn yr ysgol; gweld yr iaith fel rhywbeth i'w rhannu gyda 
newydd-ddyfodiaid i'r ardal nad ydynt yn siarad Cymraeg; a'r awydd personol i 
fagu gwreiddiau ar ôl symud i gymuned sy'n siarad Cymraeg yn bennaf.  
 

Mae'n bwysig iawn i ddefnyddio'r iaith Cymraeg mor gymaint ag gallwn, 
enwedig i'r plant. Mae cael ein iaith hunain yn rhywbeth dylem fod yn falch 
ohono. Mae yna lawer o bobl Saesneg yn symud i fewn i'r ardal ac mae 
fyny at y bobl sy'n siarad Cymraeg i rhannu y iaith gyda nhw er mwyn i 
nhw dysgu. 'Dechreuwch bob sgwrs yn Cymraeg.' (G, 25-40, rhugl, 
wythnosol, Brynamman) 
 
[The photo I’ve posted] is about my family and home; the things I love. 
Wales is a place that evokes so much for me. The language is a key part 
of understanding Welsh history and also a way of showing the Welsh 
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speakers I meet that I love the country and am interested in what being 
Welsh means. (G, 41-55, ychydig, dyddiol, Rhuthun) 

 
Ar lefel ehangach, roedd cyfranogwyr yn cyfeirio'n rheolaidd at rôl y Gymraeg fel 
rhan o dreftadaeth Cymru a'r wlad ei hun, er enghraifft, gyda chysylltiadau cryf â 
diwylliant a'r celfyddydau, a helpu i adnabod Cymru fel mwy na dim ond 
rhanbarth. Felly roedd teimlad ehangach o gyfrifoldeb ymhlith rhai cyfranogwyr i 
gadw'r iaith yn fyw. (Yn ddiddorol, roedd un cyfranogwr wedi sylwi ar fwy o 
ddefnydd o'r Gymraeg ar dudalennau Facebook yn ystod gemau'r Chwe Gwlad, 
ac yn fuan wedyn darlledwyd rhaglen ar S4C ynghylch boddi Cwm Tryweryn.) 
Roedd y cyfrifoldeb hwn weithiau'n dod i'r amlwg yn sgil digwyddiadau bywyd 
penodol, fel ail-werthuso pwysigrwydd y Gymraeg fel rhiant newydd, neu 
ddychwelyd i Gymru ar ôl gweithio yn Lloegr.  
 

I totally believe that without our language there is no Wales, there’s no 
culture, there’s no song. . . . If that was gone, . . . we would just be another 
part of England. (G, 41-55, rhugl, llai aml nag wythnosol, RhCT) 
 
This is a photo of the Eisteddfod tent [posted online]. To me it is an iconic 
symbol of the welsh language. It has been an important festival for Welsh 
speakers and learners for many years. By being in South Wales and North 
Wales on alternate years it makes it accessible to everyone. (B, 16-24, 
cryn dipyn o Gymraeg, llai aml nag wythnosol, Caerdydd) 
 
I have chosen [to post online] this photo of Saunders Lewis firstly because 
I have great admiration for his literary works, secondly because he evokes 
very happy memories of my time learning Welsh as an adult and thirdly 
because of his courage. (G, 56+, cryn dipyn o Gymraeg, RhCT) 
 

Felly mae'r dimensiynau o ran iaith a hunaniaeth nid yn unig yn bersonol ac yn 
genedlaethol ond yn cwmpasu'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol hefyd. Nid 
oedd cryfder y cysylltiad hwn gyda'r Gymraeg yn unffurf o reidrwydd, oherwydd 
roedd enghreifftiau achlysurol lle roedd yn ymddangos bod gan gyfranogwyr lai o 
gysylltiad â'r iaith. 
 
Mae'r canfyddiadau ansoddol yn awgrymu bod cysylltiad creiddiol yn aml â'r 
Gymraeg ac awydd cyffredinol ymhlith siaradwyr Cymraeg i wneud mwy drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Yn yr un modd, gwelwyd yn yr elfen ansoddol fod 84% o 
siaradwyr Cymraeg am wneud mwy yn Gymraeg. Fodd bynnag, mae'r 
canlyniadau meintiol ar ymddygiad iaith yn dangos yn glir bod rhwystrau yn 
bodoli i ddefnyddio'r Gymraeg yn amlach, ac sy'n drech na'r cysylltiadau positif, 
mwy emosiynol o'r hyn y mae'r Gymraeg yn ei olygu. Yn ogystal, ni allai'r holl 
gyfranogwyr yn yr ymchwil ansoddol (ymhlith y rhai sy'n defnyddio'r iaith yn llai 
aml na dyddiol) weld beth allai eu hannog i wneud mwy drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
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Cyn archwilio'r rhwystrau hyn i ddefnyddio'r Gymraeg, i ddechrau, bydd yr 
adroddiad yn disgrifio'r ffactorau y daethpwyd ar eu traws, sy’n annog siaradwyr 
Cymraeg i ddefnyddio'r iaith, a oedd yn aml yn cael eu hategu gan y teimladau 
emosiynol a drafodwyd uchod.  
 
 
5.2 Beth sy'n sbarduno ac yn galluogi siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio'r 

Gymraeg 
 
Mae'r diagram isod yn crynhoi'r themâu a’r sefyllfaoedd a ddaeth i'r amlwg o'r 
ymchwil ansoddol a oedd yn annog neu'n galluogi'r defnydd o'r Gymraeg. Mae'r 
themâu sydd wrth wraidd y model yn canolbwyntio ar agweddau a meddylfryd 
sy'n cael dylanwad positif ar y defnydd o'r Gymraeg, pan maent yn bresennol. 
Mae'r themâu ar ymyl y diagram yn canolbwyntio’n fanylach ar y sefyllfaoedd a’r 
amgylchedd sy’n dylanwadu’n sylweddol ar ddefnyddio'r Gymraeg, a hynny pan 
gânt eu cyfuno â meddylfryd. 

 
  
Yn yr ymchwil ansoddol, roedd yr hyn oedd yn ysgogi'r defnydd o'r Gymraeg yn 
aml yn debyg ar draws mathau o gyfranogwr (rhuglder, amlder) ond roedd yn 
amrywio o ran lefel defnyddio'r iaith yn y sefyllfaoedd hynny. Dylid nodi bod y 
sampl ansoddol wedi'i lunio i sicrhau cymysgedd o lefelau o ran defnydd iaith a 
prhyd y dechreuwyd siarad Cymraeg gyntaf, ar draws lefelau rhuglder, ac felly 
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nid oedd yn fwriad iddo fod yn hollol gynrychioladol o siaradwyr Cymraeg yn 
gyffredinol.  
 
Fel y mae’r adran hon a'r adran ddilynol o'r adroddiad yn ei ddangos, gall yr hyn 
sy'n ysgogi rhai cyfranogwyr fod yn rhwystr i eraill, er enghraifft, iaith y cartref, yr 
iaith a siaredir yn y gymuned, a'r iaith a siaredir yn y gwaith. 
 
5.2.1 Gartref 
 
Roedd yr iaith a ddefnyddir gartref ymhlith cyfranogwyr yr ymchwil ansoddol yn 
cael ei dylanwadu'n naturiol gan ruglder Cymraeg y teulu neu'r ffrindiau yn y 
cartref. Roedd y rhai a oedd wedi dechrau siarad Cymraeg gartref yn blentyn, 
a/neu a oedd yn rhugl, yn fwy tebygol o fod wedi parhau i wneud hynny pan yn 
oedolion (yn yr arolwg y rhai a oedd wedi cael eu magu fel siaradwyr Cymraeg 
gan eu rhieni oedd fwyaf tebygol o ddefnyddio Cymraeg bob amser / fel arfer ym 
mhob sefyllfa) ac o fod yn hyderus yn yr iaith.  
 
Roedd rhai cyfranogwyr, a oedd yn llai hyderus gyda'r Gymraeg ac yn ei 
defnyddio'n llai aml, yn dal i fod yn gallu defnyddio'r iaith gartref am fod eu plant 
(ac weithiau wyrion) yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol neu'n mynychu ysgol 
Gymraeg. Roedd enghreifftiau'n cynnwys helpu gyda gwaith cartref, darllen i'r 
plant yn Gymraeg a defnyddio cynnwys digidol Cymraeg S4C sydd wedi'i anelu 
at blant (Cyw). Roedd yr olaf yn cynnwys rhaglenni teledu a chynnwys ar-lein 
(e.e. gemau), mewn rhai enghreifftiau.  
 
 
Astudiaeth achos: defnyddio S4C i annog y plant i feddwl yn Gymraeg ar 
gyfer yr ysgol. 
Mae'r plant cynradd hyn yn byw yn Rhondda Cynon Taf. Er ei fod yn rhugl, nid 
yw eu tad wedi cael llawer o gyfle i siarad Cymraeg yn ystod y blynyddoedd 
diweddar, - ac mae ei hyder wedi gostwng er ei fod weithiau'n defnyddio'r 
Gymraeg gyda'r plant, ac weithiau ar-lein gyda hen ffrindiau ysgol. Nid yw eu 
mam yn siarad Cymraeg ond mae'n credu'n gryf ym mhwysigrwydd yr iaith. Felly 
mae'r plant yn mynychu ysgol Gymraeg. Fodd bynnag, y tu allan i'r ysgol, nid 
yw'r plant yn cael y cyfle i siarad llawer o Gymraeg. Felly mae'r rhieni'n gwneud 
pwynt o roi rhaglenni plant S4C ar y teledu yn y bore i gael y plant i feddwl a 
siarad Cymraeg cyn mynd i'r ysgol. 
 
Roedd athrawon weithiau wedi annog rhieni yn y sampl i wneud mwy gyda'r plant 
yn Gymraeg. Ar brydiau yn ystod y cyfweliadau fe welwyd enghreifftiau o 
ohebiaeth gan yr ysgol a oedd yn ddwyieithog, ac a oedd yn gweithredu fel ffordd 
o helpu i sicrhau bod yr iaith yn rhan o'u bywyd bob dydd.  
 

Their teachers say to me that I should do more Welsh with them at home. I 
do try, I read more Welsh books to them, as before we used to read 
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English books only because it was easier, but now there is a lot more 
Welsh books. (B, 25-40, rhugl, dyddiol, Pwllheli) 

 
Yn yr ymchwil ansoddol, roedd aelwyd gymysg ei hiaith yn tueddu i olygu bod llai 
o Gymraeg yn cael ei defnyddio gartref (yn yr arolwg, roedd 28% o'r siaradwyr 
rhugl yn byw mewn cartrefi lle mai dim ond Saesneg, neu Saesneg yn bennaf, 
oedd yn cael ei siarad), yn cynnwys gwylio rhaglenni teledu Cymraeg, gwrando 
ar raglenni radio Cymraeg. Roedd nifer o gyfranogwyr yn yr ymchwil ansoddol yn 
newid rhwng Cymraeg a Saesneg gartref yn dibynnu ar allu ieithyddol aelodau 
eraill y teulu neu am ei fod yn teimlo'n naturiol i wneud hynny. (Fodd bynnag, fel 
y mae adran 5.3 yn ei nodi, nid oedd yn wir bob tro bod yr aelodau hynny a allai  
siarad Cymraeg yn gwneud hynny wrth siarad gyda’i gilydd).  
 
Roedd tuedd i ymgysylltu llai â rhaglenni teledu a radio Cymraeg na rhaglenni a 
gorsafoedd Saesneg.  Fodd bynnag, roedd ymwybyddiaeth a mwynhad o 
raglenni teledu Cymraeg yn arwain yn aml at ddefnyddio'r iaith gartref i rai, ac 
roedd hyn yn tueddu i gyd-fynd â defnyddio'r Gymraeg yn rheolaidd gartref, neu 
fel ffordd o helpu plant ifanc yn y cartref gyda'u Cymraeg (drwy Cyw).  
 
Roedd y cyfranogwyr mwy rhugl a rhai o'r rhai a oedd wedi dechrau siarad 
Cymraeg pan yn blentyn gartref yn fwy tebygol o nodi rhaglenni roeddent yn 
mwynhau eu gwylio ar S4C. Roedd rhaglenni rygbi a rhaglen Jonathan yn 
gymharol amlwg ymhlith y rhaglenni a oedd yn apelio. Yn ogystal â chwaraeon, 
roedd rhaglenni eraill y soniwyd amdanynt yn y sampl ansoddol yn cynnwys 
drama (er enghraifft Pobol y Cwm, Teulu, Alys, Gwaith Cartref), rhaglenni 
ieuenctid/cylchgrawn (Y Lle, Heno), rhaglenni natur, ffermio (Cefn Gwlad), 
cerddoriaeth (eisteddfodau, Noson Lawen) a'r newyddion.  
 

Jonathan’s another programme [I watch]. I quite like the humour of it and 
again because it’s sport-orientated. (G, 16-24, ychydig, dyddiol, 
Aberaeron) 
 
O ‘n i yn gwylio’r series Alys, I liked that, a Teulu weithiau a Pobol y Cwm 
ambell waith. Oedd Alys yn drama da, I enjoyed everything in it. Mae 
Teulu yn realistic. (F, 41-55, rhugl, dyddiol, Brynamman) 
 

Roedd ystod y rhaglenni y soniwyd amdanynt yn dangos bod rhai cyfranogwyr yn 
gallu dod o hyd i gynnwys a oedd yn apelio, ac yn cyferbynnu i raddau gyda rhai 
o'r sylwadau llai cadarnhaol a leisiwyd am raglenni teledu Cymraeg yn gyffredinol 
(gw. adran 5.3.6). 
 
Roedd nifer fach yn yr ymchwil ansoddol a oedd yn awyddus i wella eu Cymraeg, 
yn croesawu'r cyfle roedd S4C yn ei ddarparu i ddatblygu eu geirfa a'u sgiliau 
iaith, er enghraifft drwy isdeitlau. Roedd cael mynediad i'r Gymraeg drwy raglenni 
teledu hefyd yn golygu bod dysgwyr yn teimlo na fyddent yn cael eu beirniadu ar 
eu gallu yn yr iaith. Roedd cymryd y cyfle i ymarfer y Gymraeg (pan gaiff ei 
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chyfuno â hyder naturiol yr unigolyn) weithiau'n arwain at sefyllfa lle roedd y 
cyfranogwr yn gallu ymarfer ei Gymraeg, er enghraifft, allan yn y gymuned a 
thrwy'r cyfryngau cymdeithasol.  
 

I do catch the odd Pobol y Cwm omnibus every so often; and I like doing 
that mainly because I like watching it with the subtitles and that’s mainly 
because it gives me a little more of the vocab. (B, 25-40, cryn dipyn o 
Gymraeg, wythnosol, Rhuthun) 
 
If I put [the TV on] in Welsh I’m not going to feel intimidated, oh, somebody 
is going to say something at me. I can take my time, work it out. (G, 41-55, 
cryn dipyn o Gymraeg, llai aml nag wythnosol, Pwllheli) 
 
The subject matter [on Y Lle] is quite irreverent and it’s quite punchy and 
spicy. Because the segments are short I can watch it and pick up little bits, 
change to another element or subject matter and you’re picking up things 
about that. (G, 41-55, ychydig, dyddiol, Rhuthun) 
 

Roedd y cymhelliad i wylio rhaglenni Cymraeg weithiau'n ymwneud yn llai â'r 
genre neu ansawdd y cynnwys, fodd bynnag, ac yn ymwneud yn fwy ag adnabod 
ardaloedd lleol ar y sgrin neu unigolion y byddent yn gwybod a fyddai ar y 
rhaglen.  
 
O bryd i'w gilydd, soniwyd am y cysylltiad â'r Gymraeg a ddisgrifiwyd yn adran 
5.1 fel rheswm allweddol dros wylio rhaglenni teledu / gwrando ar raglenni 
Cymraeg ar y radio am ei fod yn ffordd arall o helpu i gadw'r iaith yn fyw. 
 

Dw i’n meddwl fod o’n bwysig fod y Gymraeg yn cario ‘mlaen ar y teledu, 
oherwydd mae’n bwysig fod yr iaith yn cario ymlaen. (I think it is important 
that the Welsh language is used in television, because it helps to keep the 
language alive.) (Postiad dwyieithog ar-lein, B, 56+, rhugl, dyddiol, 
Pwllheli) 
 

Rhywbeth arall a oedd o gymorth i nifer fach o gyfranogwyr i wylio rhaglenni 
Cymraeg ar y teledu oedd ymwybyddiaeth a defnydd o wasanaeth ar alw S4C, 
Clic, i wylio rhaglenni fel Jonathan, Gigl, chwaraeon, ac unrhyw raglenni a 
ffilmiwyd yn lleol. 
 
Sylwyd mai prin oedd y cyfryngau 
printiedig Cymraeg o amgylch y cartref. 
Geiriaduron oedd y llyfrau Cymraeg a 
welwyd yn bennaf. Ymhlith 
enghreifftiau eraill a nodwyd oedd 
llyfrau plant, llyfrau coginio a 
hunangofiant.  
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5.2.2 Defnyddio'r Gymraeg  gyda ffrindiau 
 
Canfu'r adolygiad o lenyddiaeth fod rhwydweithiau cymdeithasol yn aml yn cael 
eu hystyried yn fodd pwysig i ddatblygu arferion ieithyddol (Morris, 2007, 2010; Ó 
Riagáin et al., 2008; Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 2006). Wrth ymestyn y cylch 
cymdeithasol y tu hwnt i'r teulu, roedd rôl ffrindiau yn yr ymchwil hwn hefyd yn 
bwysig mewn penderfyniadau ynghylch dewis iaith.   
 
Ymddangosodd patrwm allweddol sef, os oedd cyfranogwr a ffrind wedi sgwrsio 
yn y Gymraeg ar ddechrau'r cyfeillgarwch, yna roedd defnyddio’r Gymraeg fwy 
neu lai'n parhau ar draws sefyllfaoedd gwahanol (er enghraifft soniodd un 
cyfranogwr am ei ffrindiau 'Cymraeg' a'i ffrindiau 'Saesneg') - lle mae pob un 
ohonynt a oedd yn rhan o'r sgwrs yn gallu siarad Cymraeg. (Fodd bynnag, mae 
Adran 5.3 yn amlygu ochr arall y geiniog i'r patrwm hwn.) 
 
Nododd yr ymchwil ansoddol bod gan yr unigolion hynny a oedd yn defnyddio’r 
Gymraeg yn llai aml, ac a oedd yn llai hyderus wrth ei defnyddio, ffrindiau agos y 
byddent yn cyfathrebu â hwy yn Gymraeg. Roedd y ffrindiau hyn yn dueddol o 
fod yn gydymdeimladol ac yn gefnogol er bod yr unigolyn dan sylw yn dueddol o 
ddefnyddio’r Gymraeg mewn ymateb i sgwrs a ddechreuodd y ffrind yn Gymraeg 
(e.e. wyneb yn wyneb, drwy neges destun neu drwy gyfryngau cymdeithasol). I 
rai unigolion, roedd anfon neges destun yn rhoi rhwydd hynt iddynt ddefnyddio 
Cymraeg mwy anffurfiol, yn enwedig os oedd y derbynnydd yn ffrind agos. Felly 
gallai'r ddau ffactor hyn gyfuno er mwyn datrys y diffyg hyder yr oedd llawer o 
gyfranogwyr wedi cyfeirio ato ynglŷn â defnyddio'r Gymraeg. Hefyd, yn wahanol i 
rai sianeli cyfryngau cymdeithasol, mae anfon neges destun fel arfer yn 
rhyngweithiad un-i-un sydd wedi'i reoli, felly mae'r anfonwr yn gwybod i sicrwydd 
pwy fydd yn darllen y Gymraeg sydd yn y neges. 
 

[My boyfriend] knows I’m trying really hard . . .  and just in texts I will try 
and say something in Welsh. It is a lot easier by text. . . . When I see it 
written down I find it a lot easier to process.  If you’re listening to 
something you might not catch it automatically and he is from North 
Wales. (B, 16-24, cryn dipyn o Gymraeg, llai aml nag wythnosol, 
Caerdydd) 

 
Roedd yr achosion anaml lle roedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio ar Facebook 
yn cael eu hysgogi gan amrywiaeth o ffactorau:  
 Addasu postiadau gan gadw'r gynulleidfa mewn cof, h.y. gan wybod bod y 

rhai a fyddai'n darllen y postiad neu’r neges yn gallu siarad Cymraeg; 
roedd enghreifftiau'n cynnwys ffrindiau yr oedd y cyfranogwyr bob amser 
wedi siarad Cymraeg â hwy, boed ers plentyndod neu ar ôl eu cyfarfod yn 
fwy diweddar (e.e. yn ystod addysg); 

 Teimlad ei fod yn naturiol i ddefnyddio'r Gymraeg ar-lein a bod pobl yn 
hapusach i ysgrifennu yn Gymraeg, heb fawr o ystyriaeth yn cael ei rhoi i 
ddewis iaith; 
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I comment sometimes [online] in Welsh, but it goes back to, some 
of my friends they maybe post in Welsh, and if I speak to them in 
Welsh, I’d probably comment in Welsh, I just do what comes 
naturally though, I don’t think about it. (G, 16-24, ychydig, dyddiol, 
Aberaeron) 
 

 Meddu ar hyder i ddefnyddio'r Gymraeg yn y sefyllfa hon; 
 Gwybod y gellir newid gosodiadau Facebook i'r Gymraeg (a bod yn hapus 

gyda therminoleg y Gymraeg a ddefnyddir yn y gosodiadau); 
My Facebook page is set to display in Welsh, I text/tweet/email etc. 
in both languages depending on whom I'm communicating with. I 
don't mind which language I use, though am more confident in 
English as this is my first language. (G, 41-55, rhugl, wythnosol, 
Caerdydd) 
 

 Digon o amser i feddwl am y cynnwys a'i wirio, cyn ei bostio; 
 I rai a oedd yn llai hyderus, roedd cyfarchion syml ar gyfer achlysuron 

arbennig yn rhoi'r cyfle iddynt bostio yn Gymraeg, neu gan wybod bod y 
rhai a fyddai'n darllen y neges neu'r postiad yn gefnogol o ymdrechion y 
cyfranogwr i ddefnyddio a gwella eu Cymraeg; 

‘Diwrnod Santes Dwynwen hapus’.  My housemate has got a cake 
that my other housemate made for his birthday and that is in Welsh. 
I did say ‘Pen-blwydd hapus’. . . . I knew how to say it and I knew it 
wasn’t hard, and loads of my friends were writing it so if I thought 
mine was wrong I could just check and see. (B, 16-24, cryn dipyn o 
Gymraeg, llai aml nag wythnosol, Caerdydd) 

 
 Teimlo'n gyfforddus yn postio 'Wenglish' oherwydd natur anffurfiol 

Facebook. 
It all depends who I’m speaking to really [on Facebook]. If it’s a 
friend who speaks Welsh, then I’ll post it in Welsh, using a very 
weak strain of Wenglish! . . . It’s a lot more informal so you don’t 
need to worry so much about grammar, punctuations and spelling 
and you can get away with it more on these social whatsits! (B, 25-
40, rhugl, wythnosol, Aberaeron) 

 
Roedd cyfranogwyr a oedd yn defnyddio'r Gymraeg ar Facebook a chyfryngau 
cymdeithasol eraill weithiau'n ymateb wrth ei defnyddio yn hytrach nag arwain, 
hynny yw, yn ateb postiadau oddi wrth eraill a oedd yn y Gymraeg yn hytrach na 
chymryd y cam cyntaf, am mai’r Saesneg oedd yn cael ei hystyried fel yr iaith 
naturiol ar-lein (gweler adran 5.3).  
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I’ve got a lot of friends on Facebook who are Welsh speakers so they tend 
to put their comments in Welsh, and if I need to send a message it’ll be 
sent in Welsh. (B, 41-55, rhugl, dyddiol, RhCT) 

 
5.2.3 Y Gymraeg a'r gymuned leol 
 
Nododd yr adolygiad llenyddiaeth fod iaith y cartref yn aml yn cael ei hystyried yn 
ffactor pwysig wrth ddylanwadu ar ddefnydd yr iaith yn y gymuned ehangach (yn 
achos Cymru, gweler Harrison, Bellin a Piette, 1981; Lyon, 1996; Gathercole, 
2005; Morris a Jones, 2007a; Morris a Jones, 2007b; Morris, 2010; Thomas a 
Roberts, 2011). Nododd Morris (2010: 96)“the linguistic nature of the home area 
of young people was a significant factor in the opportunities they had to use 
Welsh socially”.  
 
Yn anorfod, roedd cyfranogwyr sy’n byw mewn ardaloedd lle siaredir y Gymraeg 
yn eang yn fwy tebygol o ddod ar draws cyfleoedd i'w defnyddio o ddydd i ddydd 
(yn yr arolwg, roedd yr unigolion a oedd yn byw yng ngogledd, canolbarth a 
gorllewin Cymru yn llawer mwy tebygol o siarad Cymraeg bob amser neu gan 
amlaf yn eu cymuned leol o’u cymharu â'r unigolion sy'n byw yn ne ddwyrain 
Cymru). Yn y sampl ansoddol roedd rhai cyfranogwyr yn defnyddio'r Gymraeg 
mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, er enghraifft gyda'u cymdogion, wrth siopa, yn 
y clwb golff neu’r clwb bowls, mewn gwersi dawnsio, yn y garej leol, yn y dafarn, 
yn y feddygfa leol (os oedd siaradwr Cymraeg ar ddyletswydd ar y pryd), yn yr 
eglwys, wrth y peiriant twll yn y wal, a thrwy'r celfyddydau (e.e. bod yn aelod o 
gôr, gwylio band Cymraeg yn chwarae neu fynychu cynhyrchiad theatr).  
 

There was a touring theatre company and they put on Macbeth in Welsh, 
but that was only because a friend of ours was [involved] I think, but it was 
really good and I thoroughly enjoyed it. I was actually very surprised that I 
enjoyed it! (B, 25-40, rhugl, wythnosol, Aberaeron) 
 

Mewn ardaloedd lle roedd y siaradwyr Cymraeg yn y lleiafrif, roedd y cyfranogwyr 
hynny a oedd yn awyddus i ddefnyddio'r Gymraeg yn dod ar draws llai o 
gyfleoedd ac felly roedd yn rhaid iddynt weithio’n galetach i weld lle y gallent  
ddefnyddio'r Gymraeg neu gael mynediad ati. Roedd yr enghreifftiau achlysurol 
hynny, yn ardaloedd Caerdydd a Rhondda Cynon Taf, yn cynnwys mynd i 
dafarndai penodol, siop recordiau, canolfan gelfyddydau, cadw llygad ar 
ddigwyddiadau cerdd yn yr ardal, a mynychu eglwys. Disgrifiodd un cyfranogwr 
sut gwnaeth ei bartner ymdrech i gymryd rhan mewn cymaint o ddigwyddiadau â 
phosibl yn ardal Caerdydd gyda ffrind â’r un meddylfryd, a siaradai’r Gymraeg, 
drwy ymdrechu i chwilio am gyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg.  
 

Un ffordd i gadw’r iaith fynd ymlaen yw gwneud fel fy ngwraig yn ei wneud, 
sef dod o hyd i ffrind sy' byth yn siarad Saesneg â chi, a chwilio am bethau 
i'w gwneud gyda'ch gilydd - fel mynd i'r gym, cwrdd am goffi, mynychu 
darlithiau neu glwb llyfrau Cymraeg ayyb. Yng Nghaerdydd mae llawer o 
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bethau i'w gwneud trwy gyfrwng y Gymraeg, os y'chi'n chwilio amdanyn 
nhw. (G, 56+, cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, Caerdydd) 
 
But the other day [at church] half of the book was in Welsh and I found 
myself following, ‘cause [my partner] was reading it in English and he had 
the Welsh writing on one side, I did follow the Welsh side.  And the 
gentleman who was sat next to me noticed it and he did start to speak to 
me in Welsh, ‘cause he noticed that I was reading from that side, the same 
as him. (B, 25-40, cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, RhCT) 
 

Daeth Morris, Cunliffe a Prys (2012) i'r casgliad bod safleoedd  rhwydweithio 
cymdeithasol yn rhoi'r cyfle i bobl ifanc sy'n byw mewn cymuned heb nifer fawr o 
siaradwyr Cymraeg ddefnyddio ac ymarfer y Gymraeg. Er na thrafodwyd y syniad 
hwn ymhlith y cyfranogwyr yn gyffredinol yn yr ymchwil hwn, efallai bod cyfle i 
archwilio i’r syniad hwn ymhellach, ar yr amod bod diben y gofod ar-lein yn glir, 
yn apelgar a bod unrhyw ymdeimlad o feirniadaeth yn cael ei leihau.   
 
5.2.4 Cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith 
 
Roedd cyflogwyr a swyddi weithiau'n darparu cyfleoedd i gyfranogwyr 
ddefnyddio'r Gymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. Mae hyn yn wir yn 
benodol am swyddi'r sector cyhoeddus yng Nghymru, o ganlyniad i 
ddeddfwriaeth iaith. Gwêl Llywodraeth Cymru y defnydd o'r Gymraeg yn y 
gweithle fel maes pwysig i hyrwyddo ac annog y Gymraeg (2011b: 14).  
 
Weithiau roedd yn ofynnol i'r unigolion hynny mewn swyddi sy’n delio â’r cyhoedd 
ddefnyddio'r Gymraeg, neu o leiaf roeddent yn cael eu hannog i ddefnyddio'r 
Gymraeg wrth ddelio â chwsmeriaid. Os oeddent yn gweithio mewn ardal lle 
roedd y Gymraeg yn cael ei siarad yn eang, roedd cwsmeriaid yn aml am siarad 
Cymraeg, er enghraifft mewn tafarn, mewn bwyty neu mewn canolfan gymunedol 
leol. Mewn achosion eraill, roedd y Gymraeg yn ffurfio rhan o adnoddau'r 
sefydliad (e.e. technoleg, cyfreithiol neu addysg) ac roedd rôl y swydd yn ei 
gwneud yn ofynnol i'r cyfranogwr gyfathrebu yn Gymraeg gyda chleientiaid 
penodol (neu gyda disgyblion, fel athro).  
 
Weithiau, roedd cyfranogwyr yn gorfod wynebu rhwystrau fel diffyg hyder gyda'r 
Gymraeg yn y swyddi hyn  sy’n ymwneud â delio â chwsmeriaid, ond yn dilyn 
hynny, roeddent yn gwerthfawrogi'n fawr effaith y swydd ar eu hunangred a'u 
gallu ieithyddol. 
 

[I felt] slightly uncomfortable at first because I knew my Welsh wasn’t up to 
standard, but by the end it did me a huge favour because I got so much 
more confident with it (B, 25-40, rhugl, wythnosol, Aberaeron) 
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Astudiaeth achos: Defnyddio'r Gymraeg yn y gwaith yn achosi ail-feddwl 
am yr iaith 
Mae'r cyfranogwr ifanc hwn o ogledd Cymru yn rhugl yn Gymraeg, ond nid yw ei 
deulu'n gallu siarad Cymraeg. Mynychodd ysgol gynradd ddwyieithog yna 
symudodd rhwng nifer o wahanol ysgolion uwchradd. Gan feddwl y byddai'n 
hawdd, dewisodd astudio Safon Uwch Cymraeg, ond roedd yn llawer anos nag yr 
oedd wedi'i ddisgwyl. Ar ôl gadael yr ysgol, anghofiodd am y Gymraeg a 
threuliodd dair blynedd yn y brifysgol, a chollodd ei holl hyder mewn siarad 
Cymraeg. Yn y pen draw daeth o hyd i swydd a oedd yn adlewyrchu  ei sgiliau 
TG ac roedd yn gofyn am sgiliau Cymraeg oherwydd y cleientiaid. Ar ôl derbyn y 
swydd, cafodd ei 'fwrw i'r dwfn' nid yn unig oherwydd gofynion y cwsmeriaid ond 
am fod y staff eraill yn siaradwyr Cymraeg hefyd.  
 
Mae'r cyfuniad o gydweithwyr cefnogol a rôl y swydd wedi arwain at gynyddu ei 
hyder wrth ddefnyddio'r iaith ac agwedd wahanol tuag at eu harwyddocâd. 
Bellach, mae'n defnyddio Cymraeg yn amlach mewn sefyllfaoedd eraill yn y 
gymuned, er enghraifft yn dechrau sgwrs yn Gymraeg ac yn defnyddio 
peiriannau twll yn y wal yn Gymraeg. 
 

Mae popeth yn mynd nôl i’r dechrau yn y job yma. ‘Dw i yn sbio a’r bopeth 
yn wahanol rŵan.. . . . . Rŵan dw i wedi newid fy meddwl ‘dw i’n meddwl 
bod eisiau cario fo ymlaen, ac os ‘dw i yn cael plentyn, plan fi yw i danfon 
nhw i ysgol Gymraeg. (G, 16-24, rhugl, dyddiol, Rhuthun) 

 
 
 
Roedd y gweithle hefyd wedi rhoi'r cyfle i rai unigolion nad oeddent mor rhugl yn 
Gymraeg i siarad Cymraeg yn anffurfiol gydag aelodau staff mwy rhugl, a oedd 
bron bob amser yn gefnogol o ymdrechion y cyfranogwyr i wella eu Cymraeg. 
Gallai'r sefyllfaoedd ymwneud â sgyrsiau yn y gegin, cyfarchion dyddiol neu 
neges destun. Fel yn achos yr unigolion hynny'n defnyddio eu Cymraeg gyda 
chwsmeriaid, roedd rhyngweithio yn Gymraeg gyda staff eraill wedi helpu neu yn 
helpu rhai cyfranogwyr i adennill rhywfaint o hyder yn eu gallu ieithyddol. Roedd 
un a wnaeth ymddeol yn ddiweddar yn cofio sut roedd defnyddio 'bathodynnau 
dysgwyr' yn y gweithle wedi helpu i ddymchwel rhwystrau hyder rhwng staff wrth 
ddefnyddio'r Gymraeg.  
 

The Welsh language has come more back to me since I’ve worked in this 
[factory]. The majority there are Welsh speaking. (G, 41-55, cryn dipyn o 
Gymraeg, wythnosol, Pwllheli) 

 
O’dd y bos wedi tecstio fi gynne, a nes i tecsto nôl. Mae wastad yn 
gwneud, a mae’n dod yn fwy naturiol i fi erbyn nawr tecsto nôl yn 
Gymraeg, oherwydd bo fi’n dysgu o spelling hi. (B, 41-55, rhugl, dyddiol, 
Brynaman) 
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Yn yr enghraifft isod, dysgwr a oedd yn oedolyn oedd y cyfranogwr ac esboniodd 
sut y bu i’r gweithle roi cyfleoedd dyddiol iddo ymarfer y Gymraeg roedd wedi'i 
dysgu ar ei gwrs. Cymraeg oedd ‘iaith gyntaf’ y swyddfa.  
 

There is more opportunity to use it, . . . I can drop in phrases like 'I like 
animals a lot' which is one of those that stuck from the Welsh lesson,. it 
was nice to be able to drop that in because it cemented the idea that I 
wasn’t just learning it for the hell of it. I will be able to use it and interact. 
(G, 41-55, ychydig, dyddiol, Rhuthun) 

 
Roedd natur cynllun agored y swyddfa hefyd wedi annog yr un cyfranogwr i 
ddefnyddio'r Gymraeg gyda chydweithwyr. 
 

As I walk in from the stairwell there is an open plan area, and there are 
Welsh speakers dotted around there so they are people I can say ‘Bore 
da’ to, and ‘Chi’n iawn?’; just socialise and use spoken Welsh. (G, 41-55, 
ychydig, dyddiol, Rhuthun) 

 
 
I grynhoi, felly, roedd rhai cyfranogwyr a fu’n llai sicr yn eu sgiliau Cymraeg wedi 
datblygu hyder ar ôl hyn, ac roeddent o'r farn mai i'r gweithle roedd y diolch am 
lawer o’r gwelliant.  
 
5.2.5 Lleihau'r ofn o feirniadaeth am allu yn y Gymraeg 
 
Bydd adran 5.3 yn tynnu sylw at themâu allweddol yn ymwneud â hyder a'r 
Gymraeg, yn ogystal ag ymwybyddiaeth gyfyngedig o newidiadau bach y gellir eu 
cyflawni er mwyn annog mwy o ddefnydd o'r iaith.  
 
O ran patrwm defnydd lle mae'r risg canfyddedig hwn o feirniadaeth yn 
cael ei leihau, mae'n werth nodi bod y defnydd mwy ‘goddefol’ neu 
unigol o'r Gymraeg wrth ddefnyddio’r cyfryngau darlledu yn osgoi 
unrhyw feirniadaeth wrth siaradwyr Cymraeg eraill ar eu gallu yn y 
Gymraeg. Ymhlith yr enghreifftiau eraill tebyg lle na fyddai risg 
canfyddedig o gael beirniadaeth, mae defnyddio peiriant twll yn y wal 
(roedd ei ddefnyddio hefyd yn ffordd iddynt ddatgan fod y dewis i wneud 
hynny yn cael ei groesawu), a gwylio bandiau lleol Cymraeg mewn gig.  
 
Roedd defnydd penodol o ffonau symudol hefyd yn rhydd o feirniadaeth, 
ac yn cynrychioli ffyrdd y gellid prif ffrydio’r Gymraeg i ran o fywyd bob 
dydd heb fawr o ymdrech. Roedd y mathau hyn o sefyllfaoedd hefyd yn 
fwy tebygol o ymwneud â Chymraeg syml, hygyrch. Rhoddwyd nifer o 
enghreifftiau o ddefnyddio calendr Cymraeg ar ffonau clyfar, lawrlwytho 
cerddoriaeth Gymraeg a defnyddio aps Cymraeg (e.e. ar gyfer y 
tywydd, Clic a Cyw ar S4C, ac aps fel Geiriaduron). Mae'r delweddau 
(ar y dde) yn rhoi enghreifftiau o ddefnyddio'r Gymraeg drwy'r ffôn 
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symudol, ymhlith cyfranogwyr. 
 

Mae gen i iPhone ac iPad. Ar blaen y ffôn a’r iPad, dw i wedi newid y 
dyddiad i’r Cymraeg ar y front screen, ar y calendr actually. (B, 16-24, 
rhugl, dyddiol, Brynaman) 

 
Fel y trafodwyd yn 5.2.2, mae’r risg o feirniadaeth wrth anfon neges destun yn 
eithaf isel os yw’r derbynnydd yn rhywun y gallai'r cyfranogwr ddibynnu arno i fod 
yn gefnogol. 
 
Roedd Twitter hefyd yn caniatáu cysylltiad goddefol â'r Gymraeg (yn bennaf), 
hynny yw, wrth ddilyn yn hytrach na thrydar, gyda nifer fach o gyfranogwyr yn 
dilyn unigolion adnabyddus a oedd yn defnyddio'r Gymraeg wrth drydar. (Yn yr 
arolwg, roedd 8% o siaradwyr Cymraeg wedi defnyddio’r Gymraeg i raddau ar 
Twitter yr wythnos ddiwethaf, boed wrth ddarllen negeseuon a ysgrifennwyd yn 
Gymraeg neu wrth anfon negeseuon eu hunain yn Gymraeg.) Roedd 
enghreifftiau o'r unigolion a ddilynwyd yn yr astudiaeth ansoddol a oedd yn trydar 
yn Gymraeg yn cynnwys y chwaraewyr rygbi George North, Mike Phillips a Jamie 
Roberts; Nigel Owens (dyfarnwr rygbi); Alex Jones (cyflwynydd teledu); Glyn 
Wise (cystadleuwr rhaglen realiti); Radio Cymru; Stiwdio Gefn (rhaglen 
gerddoriaeth S4C); Time to Change Wales (menter iechyd meddwl); a Heddlu 
Dyfed-Powys.  
 
Yn unol â sefyllfaoedd penodol eraill, mae gan Twitter y potensial i roi’r cyfle i 
ddysgwyr roi cynnig ar eu Cymraeg mewn amgylchedd ‘anffurfiol’ ac ‘anfygythiol’, 
fel y profiad a gafodd un oedolyn sy'n ddysgwr. 
 

I follow the Welsh Time to Change project and New Work Connections 
project. With both of these I sometimes post in Welsh - using very basic 
sentences and ideas. I love doing that as it means I’m using written Welsh 
more often and that cements what I've learnt. It feels informal and 
unthreatening using Welsh on Twitter as I’m comfortable using Twitter. (G, 
41-55, ychydig, dyddiol, Rhuthun) 

 
5.2.6 Cyfryngau a chynnwys digidol arall Cymraeg 
 
Ar draws y sampl ansoddol, prin oedd y rhai a wnaeth gofnodi eu bod wedi cael 
mynediad at y Gymraeg drwy ffynonellau digidol neu ar-lein eraill. Mewn rhai 
achosion prin, soniwyd am Radio Cymru oherwydd yr agweddau atyniadol o ran 
cynnwys, fel cerddoriaeth Gymraeg  gyda chyflwynydd difyr (e.e. C2), 
chwaraeon, newyddion (e.e. Post Cyntaf), a rhaglenni sydd o ddiddordeb lleol 
neu sy'n cynnig newyddion lleol (e.e. Taro’r Post). Roedd y grŵp bach o 
gyfranogwyr hyn yn fwy tebygol o fod wedi codi’r Gymraeg pan oeddent yn blant 
gartref, ac yn siaradwyr rhugl (yn yr arolwg, yr unigolion hynny a gafodd eu magu 
fel siaradwyr Cymraeg gan eu rhieni a'r rhai a oedd yn disgrifio eu hunain yn 
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rhugl oedd fwyaf tebygol o fod wedi gwrando ar y radio yn Gymraeg yn 
ddiweddar). 
 

I listen to Radio Cymru, but it tends to be for things like rugby, for sports 
things and stuff like that. I will tune in if I can’t get it anywhere else. (B, 25-
40, cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, Rhuthun) 
 
Nid wy’n gweld Radio 1 yn dda ar ôl 10 or gloch, felly dw i jyst yn switcho 
drosodd i ffindio’r music gorau reili. Amser ‘na o’r nos wedyn falle Radio 
Cymru neu Radio Carmarthenshire. (B, 16-24, rhugl, dyddiol, Brynaman) 
 
Rwy'n gwrando ar Radio Cymru o 7 y bore tan 5 y prynhawn os yw'n 
bosib. Mae rhaglen Iola Wyn yn ddiddorol iawn a hefyd Garry Owen. 
Rwy'n mwynhau clywed hanesion diddorol hen a newydd. (B, 56+, rhugl, 
dyddiol, Aberaeron) 
 

Soniwyd am orsafoedd radio eraill o bryd i'w gilydd lle roedd cyfranogwyr yn gallu 
cael mynediad at ddeunydd a oedd yn cynnwys y Gymraeg, er enghraifft Radio 
Ceredigion a'i ffocws rhanbarthol a chymysgedd o gynnwys Cymraeg a Saesneg; 
a Radio Caerdydd (bob dydd Iau am 9.00pm). 
 

I sometimes listen to Radio Ceredigion though, because they play some 
good music; it’s a bit of both [Welsh and English] and it’s relevant to the 
area, you pick up on a few things and know a few people who are on it. 
(G, 16-24, ychydig, dyddiol, Aberaeron) 
 

Yn yr un modd, roedd enghreifftiau o gynnwys ar-lein y Gymraeg yr oeddent yn ei 
ddefnyddio'n eithaf cyfyngedig. Yn ansoddol, roedd yr unigolion hynny a oedd yn 
siaradwyr rhugl a/neu'n defnyddio’r iaith yn ddyddiol a/neu wedi dysgu Cymraeg 
yn blentyn gartref, ychydig yn fwy tebygol nag eraill o nodi elfen o gynnwys 
Cymraeg fel rhan o’u repertoire ar-lein. Yn y cyswllt hwn, roedd defnyddio'r 
Gymraeg neu ddod ar ei traws drwy gyfryngau cymdeithasol yn fwy cyffredin na 
defnyddio gwefannau mwy 'traddodiadol'.  
 
Nododd Cunliffe, Morris a Prys (2013) hefyd batrwm tebyg gyda phobl ifanc ar 
safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, gyda siaradwyr Cymraeg rhugl yn fwy 
tebygol o ddefnyddio Cymraeg ar-lein (trwy Facebook) na siaradwyr Cymraeg 
nad oeddent yn rhugl. Daethant hefyd i'r casgliad mai’r cyfryngau cymdeithasol 
oedd y cyfrwng ar-lein lle defnyddiwyd y Gymraeg amlaf, wrth sylwi ar ddiffyg 
cynnwys Cymraeg mewn gwefannau 'traddodiadol' eraill. 
 
Roedd yr enghreifftiau cyfyngedig o ddefnyddio’r we yn Gymraeg (ar wahân i 
rwydweithio cymdeithasol) yn cynnwys gwefan S4C - Cyw a Clic (e.e. ar gyfer 
rygbi, rhaglenni a ffilmiwyd yn yr ardal neu raglenni Eisteddfod yr Urdd), BBC 
Cymru (e.e. cyfranogwr a oedd yn fwy cyfforddus yn darllen yn Gymraeg yn 
hytrach nag yn Saesneg); a theimlo bod y safle yn dda o ran newyddion a'r 
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tywydd), cyfleusterau cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg (siaradwr Cymraeg iaith 
gyntaf) ac un neu ddwy o wefannau cerddoriaeth Gymraeg. 
 

Os byddai’n defnyddio BBC Cymru, ac yn edrych am newyddion, byddai’n 
newid i’r Gymraeg oherwydd dwi’n gweld darllen y Cymraeg yn fwy hawdd 
na darllen y Saesneg, a gyda’r tywydd a pethau fel na, dwi’n dueddol o 
newid e i’r Cymraeg, oherwydd dwi’n deall y termau o daearyddiaeth yn yr 
ysgol. (B, 16-24, rhugl, dyddiol, Brynaman) 
 
Have also gone on the Cyw website with my children as they like to play 
the games on there and have a look around the site. We sometimes will 
print out the resources on there, such as colouring sheets of their favourite 
characters from a particular programme. (B, 25-40, cryn dipyn o Gymraeg, 
wythnosol, RhCT) 
 

 
5.3 Pa rwystrau sy'n atal siaradwyr Cymraeg rhag defnyddio'r Gymraeg 

yn fwy aml 
 
Mae’r adran hon yn tynnu sylw at batrymau allweddol sydd yn dylanwadu ar y 
graddau y mae cyfranogwyr yn defnyddio Cymraeg yn eu bywyd bob dydd. Yn 
unol â'r adran flaenorol a oedd yn ymwneud â'r ffactorau sy’n hwyluso neu’n 
sbarduno siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio’r iaith, roedd y themâu'n aml yn 
ymestyn ar draws gwahanol amgylcheddau. 
 

“When bilinguals use both their languages on a day-to-day basis, 
language use is not haphazard or arbitrary. Rather, bilinguals tend to use 
their different language in different context or domains and with different 
people.” 

(Baker a Prys Jones, 1998: 51) 
 
Dylid nodi o'r ymchwil hwn y gallai cryn dipyn o gymhlethdod fod wrth wraidd y 
rheswm pam nad oedd Cymraeg yn cael ei defnyddio'n fwy aml. Nid oedd yr holl 
gyfranogwyr a oedd ond yn defnyddio'r Gymraeg yn achlysurol yn gallu rhoi eu 
bys ar yr hyn a oedd wedi arwain at newidiadau o'i defnydd dros gyfnod o amser. 
Yn ogystal â hyn, weithiau roedd sefyllfaoedd lle gellid defnyddio’r Gymraeg (e.e. 
gyda siaradwyr Cymraeg yn y cartref, naill ai ar hyn o bryd, neu'n ystod eu 
plentyndod; neu ymysg ffrindiau) ond lle roedd y Saesneg yn cael ei defnyddio 
serch hynny. Mae canolbwynt y model isod yn rhoi sylw i’r themâu allweddol 
hynny, gyda dylanwad gwahanol amgylcheddau / sefyllfaoedd tuag at yr ymyl 
allanol. 
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Trafodir y themâu allweddol isod. 
 
5.3.1 Arfer 
 
Cafodd rhwystr allweddol a oedd yn atal siaradwyr Cymraeg rhag defnyddio'r 
Gymraeg yn amlach, ei nodi wrth archwilio gyda chyfranogwyr sut roedd arferion 
iaith wedi eu ffurfio dros gyfnod o amser. Yn yr ymchwil ansoddol, daethai i'r 
amlwg yn aml fod yr iaith a ddefnyddiwyd ar ddechrau rhyngweithiad ar y cyfan 
yn tueddu i barhau dros amser. Ymhlith yr enghreifftiau oedd yr iaith a 
ddefnyddiwyd gartref yn blentyn, y sgwrs gyntaf gyda ffrind neu bartner, yr iaith a 
ddewiswyd i fynd ar-lein, neu'r iaith a ddefnyddiwyd yn wreiddiol i wylio'r teledu 
neu wrando ar y radio. Os mai'r Saesneg oedd yr iaith a ddefnyddiwyd ar gyfer y 
pethau hyn, roedd yn tueddu i arwain at arfer greddfol i ddefnyddio'r Saesneg yn 
amlach na'r Gymraeg.  
Nodwyd patrwm tebyg mewn ymchwil a wnaed gan Thomas a Roberts ymhlith 
disgyblion ysgol gynradd (2011) a Cunliffe, Morris a Prys ymhlith disgyblion ysgol 
uwchradd (2013). 
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Gallai newid yng nghyfansoddiad y cartref leihau'r defnydd o wrando ar raglenni 
Cymraeg ar y teledu / radio yn y cartref, yn enwedig os oedd ymwybyddiaeth o 
opsiynau ar alw  fel Clic yn gyfyngedig. 
 
Mae'r sefyllfaoedd a ddisgrifiwyd uchod yn bennaf yn ymwneud ag ymddygiad 
arferol o ddydd i ddydd, ac mae newid y mathau hyn o arferion yn her sylweddol. 
 

 This ‘language trap’ [is the issue]; and that is that you tend to speak to 
someone in the language that you first knew them. (G, 56+, cryn dipyn o 
Gymraeg, prin, RhCT) 
 
I’ve got a few friends I talk Welsh with, but most of the time it’s English. 
Most of them spoke Welsh as well, but you know when you start talking 
English it’s a bit weird to change. (G,16-24, rhugl, Pwllheli) 
 
My friend I’m doing the course with, she’s a fluent Welsh speaker, but she 
says she finds it funny to speak to me in Welsh, even though she knows 
I’m learning, she won’t speak to me in Welsh. (B, 25-40, cryn dipyn o 
Gymraeg, wythnosol, RhCT) 

 
Yn anorfod, roedd defnydd rhai cyfranogwyr o'r Gymraeg yn amrywio dros 
gyfnod o amser, gan ddibynnu ar gyfnod eu bywyd a'u hamgylchedd. Un garreg 
filltir a oedd weithiau'n effeithio’n andwyol ar ddefnyddio'r Gymraeg oedd pan 
oedd cyfranogwyr yn gadael yr ysgol. Roedd enghreifftiau yn cynnwys unigolion 
a oedd yn byw mewn ardaloedd lle nad oedd Cymraeg yn cael ei siarad yn eang 
a lle nad oedd y cyfle ganddynt bellach i siarad Cymraeg. Pan roedd y newid hwn 
mewn amgylchiadau yn cael ei gyfuno â chael eu magu gyda theulu a ffrindiau 
trwy gyfrwng y Saesneg yn bennaf, roedd yn arwain at golli eu gafael ar y 
Gymraeg. Cydnabu rhai nad oedd yr iaith wedi golygu rhyw lawer iddynt ar y 
pryd, a’u bod wedi 'anghofio' amdani ar ôl gadael yr ysgol.  
 

Unless a teacher said like, ‘Speak Welsh.’  And then as soon as their 
back’s turned you just start speaking in English. . . . It wasn’t in my mind 
[the Welsh language on leaving school]. I just didn’t think about it at all. (B, 
25-40, cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, Caerdydd)  
 
I think life gets in the way really then, from that time on, ‘cause I went to 
university, come out from university, didn’t really use it in university at all 
and got married, and so I think it's just something you miss. (B, 25-40, 
cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, RhCT) 

 
Roedd effaith defnydd yr iaith Gymraeg ar ddigwyddiadau bywyd yn fwy tebygol 
o gael ei deimlo ymhlith y rhai nad oeddent yn gallu prif ffrydio'r iaith i'w bywydau 
y tu allan i’r ystafell ddosbarth, er enghraifft ar ôl dechrau siarad Cymraeg fel 
pwnc yn yr ysgol neu mewn ysgol cyfrwng Cymraeg. Hefyd, disgrifiwyd achosion 
achlysurol gan gyfranogwyr, naill ai fel rhieni neu wrth iddynt feddwl am eu 
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profiadau dros amser, , fod y Gymraeg yn cael ei chysylltu â'r ysgol, yn hytrach 
na rhywbeth i'w defnyddio o ddydd i ddydd.  
 

I decided to send my daughter to Welsh school.  So I thought if I learned 
[again] as well, when she came home we could be speaking Welsh and 
that would be that, but when she came home from school, as a very young 
girl then, I'd speak to her in Welsh and her reaction would be, ‘No Dad, 
Welsh is for school – we’re in the house now so we speak English’.  (G, 
56+, cryn dipyn o Gymraeg, prin, RhCT) 

 
Rhoddwyd enghreifftiau o bobl eraill a chanddynt sgiliau Cymraeg cryf a oedd 
wedi symud i ffwrdd o’u cymuned, er enghraifft i'r brifysgol neu ar gyfer gwaith 
(e.e. i Loegr) ac felly wedi gweld eu harferion ieithyddol yn newid, a'u Cymraeg 
yn dirywio. Weithiau roedd yr iaith yn cael ei hailddarganfod, er enghraifft wrth 
symud nôl i ardal Gymraeg o'r wlad a chael swydd lle roedd y Gymraeg yn cael 
ei defnyddio yn y gweithle. 
 
 
Astudiaeth achos: newidiadau mewn amgylchiadau dros amser yn arwain 
at ddirywiad mewn sgiliau iaith Gymraeg  
 
Mae'r cyfranogwr hŷn hwn yn teimlo ei fod yn gallu siarad 'cryn dipyn' o Gymraeg 
ond nid yw'n ei defnyddio mor aml erbyn hyn. Yn wreiddiol o Rydaman, cafodd ei 
fagu'n siarad Cymraeg gyda'i rieni a'i frodyr a’i chwiorydd a mynychodd ysgol 
gynradd Gymraeg. Yna mynychodd ysgol uwchradd ddi-Gymraeg a sylwodd ei 
fod yn siarad mwy o Saesneg y tu allan i'r cartref. Parhaodd â'i addysg ym 
Mhrifysgol Aberystwyth lle roedd y cyrsiau trwy gyfrwng y Saesneg. Roedd y 
ffrindiau a wnaeth yno hefyd yn ddi-Gymraeg. Yn dilyn hyn, ac ar ôl gweithio 
dramor am bum mlynedd, dychwelodd i weithio yn Llundain am ugain mlynedd. 
Mae'n debyg bod y diffyg cyfleoedd ymddangosiadol i ddefnyddio'r iaith wedi 
golygu ei fod wedi colli ei hyder yn ei sgiliau iaith erbyn iddo symud nôl i Gymru, 
ac ymgartrefu yn ne ddwyrain Cymru. 
 
Fodd bynnag, mae ei bartner hefyd yn gallu siarad Cymraeg, ond maent bob 
amser wedi siarad Saesneg gyda'i gilydd. Mae'n ymddangos yn 'fwy naturiol' 
iddo, ac mae'n teimlo'n fwy cyfforddus yn gwneud hynny. 
 

Na, dydyn ni ddim [yn siarad Cymraeg]. Seicolegol yw e, rwy’n fodlon, ond 
dydy e ddim. (Gwraig) Fel am blynydde, dim on Sisneg odd gyda ni yn ‘de, 
a mae’n mwy naturiol i siarad yn Sisneg.  (G, 56+, cryn dipyn o Gymraeg, 
wythnosol, Caerdydd) 
 

 
Ymddengys fod arfer, ynghyd â hyder (trafodir isod), yn chwarae rôl allweddol 
wrth atal rhai cyfranogwyr rhag defnyddio'r Gymraeg ar-lein yn gyson. Mae 
canlyniadau'r arolwg yn nodi mai dim ond 17% o siaradwyr Cymraeg sydd bob 
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amser / fel arfer yn defnyddio'r Gymraeg ar-lein mewn unrhyw ffordd. Roedd 
Saesneg yn cael ei hystyried yn iaith naturiol ar-lein ac yn ymddygiad greddfol.  
 
Ymddengys fod amlygrwydd y Gymraeg ar-lein hefyd yn broblem. I rai, nid 
oeddent hyd yn oed yn ystyried yGymraeg pan fyddant yn mynd ar-lein. Mewn 
rhai amgylcheddau cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig Facebook, nid oedd rhai 
cyfranogwyr yn ystyried yn benodol a ddylent bostio yn Gymraeg ai peidio am fod 
y grŵp o ffrindiau'n cynnwys unigolion nad oeddent yn gallu siarad Cymraeg. 
 

Na sa i’n credu, na ni’n digon hapus yn defnyddio’r Saesneg i ffindio be dw 
i isie. (G, 56+, rhugl, wythnosol, Aberaeron) 
 
What stops me is because most of the people speak English to me, it 
would be weird me replying back in Welsh. . . . I’d use Welsh more online 
if people spoke Welsh to me, but because they don’t I don’t need to use it. 
(B, 25-40, rhugl, dyddiol, Pwllheli) 

 
Daeth Cunliffe, Morris a Prys (2013) o hyd i achosion tebyg. Wrth ymchwilio i 
ddefnydd iaith ar-lein ymhlith disgyblion ysgol uwchradd daethant i'r casgliad mai 
prin roedd y Gymraeg yn cael ei defnyddio ar-lein: mewn llawer o achosion y 
Saesneg oedd yn cael ei hystyried yn ddigwestiwn. 
 
Rhoddodd yr ymarfer dyddiadur yn ystod yr ymchwil ansoddol yr opsiwn i 
gyfranogwyr gyflawni'r dasg ar-lein. Ar ôl mewngofnodi i'r safle, cawsant yr 
opsiwn i ddewis fersiwn Saesneg neu fersiwn Cymraeg o gwestiynau’r dyddiadur. 
Roedd pob cyfranogwr heblaw un wedi dewis y fersiwn Saesneg er bod rhai a 
wnaeth hynny yn postio yn Gymraeg, sydd efallai’n cefnogi'r farn y gallai arferion 
ar-lein ddatblygu'n reddfol.   
 
Roedd arfer, ac yn enwedig diffyg ymwybyddiaeth, yn dueddol o effeithio ar 
ddefnydd iaith cyfranogwyr gyda gosodiadau meddalwedd. Roedd cyfran fach 
wedi ceisio defnyddio'r gosodiadau 'Cymraeg’ ar Facebook ond yn teimlo bod y 
derminoleg yn ddieithr iddynt. O ganlyniad, fe wnaethant newid y gosodiadau yn 
ôl i’r Saesneg. Yn ystod yr ymchwil, roedd defnyddwyr Facebook yn cael eu 
hannog i roi cynnig ar y gosodiadau 'Cymraeg', ac roedd y canlyniadau'n 
gymysg.   Roedd rhai yn teimlo nad oedd rhai geiriau Cymraeg yn gyfarwydd 
iawn iddynt, ond hefyd roeddent yn teimlo’n anghyfforddus wrth newid arfer 
cyfarwydd, greddfol o ddefnyddio'r safle trwy gyfrwng y Saesneg. 
 

Dw i yn licio bod gen ti ddewis. Ond o’r point of view o fi gan mod i ddim 
yn iaith gyntaf Cymraeg, i supportio nhw ‘dw i yn strugglo dipyn bach mwy 
gyda nhw gan bod literally bob peth yn Gymraeg, gyda geiriau 
technological, yr interface i ni’n cael problem.(G, 16-24, rhugl, dyddiol, 
Rhuthun) 
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[Tries changing Facebook settings to Welsh.] Oh my God!  That is so 
strange! . .  . It just doesn’t feel right. Feels as if you’ve used a different 
programme or something and you always revert back to your old ways. (B, 
25-40, cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, RhCT) 

 
Ar bwnc cysylltiedig ond yn ymwneud yn bennaf ag ysgolion, mae ymchwil gan 
Morris, Cunliffe a Prys (2012) wedi awgrymu bod y nifer sy’n defnyddio 
meddalwedd Gymraeg ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg 
yn isel. Un esboniad posibl am y duedd hon oedd bod ysgolion cyfrwng Cymraeg 
yn y sampl yn dueddol o ddefnyddio pecynnau meddalwedd Saesneg i addysgu 
TG. 
 
5.3.2 Hyder 
 
Un o'r rhwystrau mwyaf cyffredin wrth ddefnyddio'r Gymraeg a ddaeth i'r amlwg 
yn yr ymchwil ansoddol oedd hyder. Mae'r hwn eisoes wedi cael ei nodi gan 
Lywodraeth Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg o ran sgiliau Cymraeg yn y 
gweithle (gweler Llywodraeth Cymru, 2011b; a Bwrdd yr Iaith Gymraeg, 2011). 
Darganfu Pwyllgor Menter a Dysgu Cynulliad Cenedlaethol Cymru fod diffyg 
hyder yn y gallu i siarad Cymraeg yn gyffredin yn y gweithle (gweler Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru 2011b: 13). Daeth astudiaeth Byw Bywydau Trwy Gyfrwng y 
Gymraeg (2005) hefyd i'r casgliad fod hyder yn ffactor a oedd yn dylanwadu ar y 
defnydd o’r Gymraeg mewn bywyd bob dydd. 
 
Ymddangosodd y thema hon mewn llawer o sefyllfaoedd  lle gellid defnyddio'r 
Gymraeg: yn benodol, wrth sgwrsio ag eraill, naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein. 
Roedd y mathau o emosiwn a brofodd rhai cyfranogwyr os oedd rhaid iddynt 
siarad neu ysgrifennu yn Gymraeg yn cyferbynnu'n gryf â'r emosiynau 
cadarnhaol o'r hyn yr oedd yr iaith yn ei olygu iddynt. Roedd y mathau o 
emosiynau a brofwyd (tynnwyd sylw atynt isod) yn cynnwys credu eu bod yn 
swnio'n 'wirion' wrth geisio siarad Cymraeg, teimlo'n chwithig, neu deimlo'n 
annigonol ac yn swil. 
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Fe wnaeth bron i bob un o'r cyfranogwyr yn yr ymchwil ansoddol nad oeddent yn 
siarad Cymraeg bob dydd gyfeirio at fater yn ymwneud â diffyg hyder wrth 
ddefnyddio’r Gymraeg. Roedd hyn hefyd yn dueddol o fod ychydig yn fwy 
cyffredin ymhlith y rhai na ddechreuodd siarad Cymraeg hyd nes yr ysgol. Yn yr 
arolwg meintiol, roedd cymaint â 4 o bob deg siaradwr rhugl (41%) yn cytuno 
'hoffwn allu siarad Cymraeg yn well', gan gynyddu i 82% o'r rhai a oedd wedi 
dechrau dysgu Cymraeg yn yr ysgol feithrin neu'r ysgol gynradd. 
 
Roedd yn ymddangos bod y diffyg hyder yn y sampl ansoddol yn fwy seicolegol, 
gyda'r ofn o gael rhywbeth yn anghywir, a gwneud camgymeriad, yn hytrach na'i 
fod yn seiliedig ar brofiadau penodol. Dim ond nifer fach iawn o enghreifftiau a 
gafwyd lle roedd hyder wedi ei siglo wrth i unigolyn mwy rhugl yn Gymraeg godi 
mater gydag ymgais y cyfranogwr i ddefnyddio'r iaith. Er bod enghreifftiau o'r fath 
yn brin, gallai digwyddiadau o’r fath gael effaith parhaus ar hunanhyder yr 
unigolyn. 
 

[A customer was] refusing to speak English and demanding to speak 
Welsh; and my other colleague was butting in to help, but she wouldn’t 
speak to her, she wanted to make the point, you know? . . . I try the best 
that I can, I try to be polite as I can. I just don’t think my Welsh is good 
enough. (B, 41-55, cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, Rhuthun) 

 
Roedd nifer o sefyllfaoedd wyneb-yn-wyneb lle roedd rhai yn dangos diffyg hyder 
i ddefnyddio'r Gymraeg. Gallai hyn yn digwydd wrth siarad gyda siaradwyr rhugl 
a oedd yn eu hadnabod (er enghraifft yn y gwaith gyda chydweithwyr neu mewn 
sefyllfaoedd mwy ffurfiol gyda chwsmeriaid), ond hefyd weithiau mewn sgwrs 
gyda chymdogion, ffrindiau agos a hyd yn oed unigolyn oedd yn rhannu tŷ.  
 
Gan ystyried gallu iaith Gymraeg rhai o'r cyfranogwyr, ymddengys fod y 
nerfusrwydd a gysylltir â defnyddio'r iaith yn debygol o fod yn ddi-sail. Pan gyfunir 
hyn gyda chysylltiad emosiynol â'r iaith, teimlodd un neu ddau o gyfranogwr 
rywfaint o euogrwydd am nad oeddent wedi manteisio ar y cyfle i ddefnyddio'r 
Gymraeg amlach yn y sefyllfaoedd hyn. 
 

Earlier today a fluent Welsh-speaking friend of mine called in for ten 
minutes and because he didn't initiate the conversation in Welsh then I 
didn't carry it on in Welsh. . . . If I have the chance to speak Welsh and 
don't take it, I feel vaguely ashamed, as if I've let the language down. (G, 
56+, cryn dipyn o Gymraeg, prin, RhCT) 
 
I feel happier talking English. I think I sound a bit weird talking Welsh. . . . 
It’s just that I sound a bit like a fool talking. (G, 16-24, rhugl, wythnosol, 
Pwllheli) 
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I feel awkward when speaking to the neighbours in Welsh, because I don’t 
know a lot of Welsh. (B, 25-40, cryn dipyn o Gymraeg, prin, Brynaman) 
 
I really need to be more positive and not shy away from speaking Welsh 
as sometimes I do, especially when a true first language speaker comes 
along I tend to get flustered, and can sometimes feel nervous. I think it’s 
more shame really: ashamed that I never kept it up enough and forgot 
some of the basics. (G, 41-55, rhugl, llai aml nag wythnosol, RhCT) 
 
When people try to bring in the very big Welsh words I feel intimidated and 
then revert to the English. I was brought up with a Welsh father but an 
English mother so the Welsh was not as fluent. (G, 56+, rhugl, wythnosol, 
Aberaeron) 
 

Yn ogystal â Chymraeg llafar, roedd ffactor hyder yr un mor gyffredin ymhlith 
cyfranogwyr wrth iddynt ysgrifennu yn Gymraeg. Mynegwyd pryderon (yn aml  
gan y rhai a wnaeth ddechrau siarad Cymraeg yn yr ysgol) am fod yn ramadegol 
gywir, er enghraifft o ran treigladau, ac eto'n cael eu beirniadu am eu 
hymdrechion.  
 
O ran defnyddio'r Gymraeg ar-lein, a gyda’r cyfryngau cymdeithasol, roedd yr ofn 
o wneud camgymeriadau gramadegol a sillafu wrth ysgrifennu Cymraeg yn 
rhwystr sylweddol i rai. Wrth bostio neges ar Facebook, gallai'r pryder fod yn fwy 
dwys: faint o bobl allai ddarllen a beirniadu'r neges hon yn Gymraeg? Yn yr un 
modd, wrth anfon neges e-bost, er enghraifft yn y gwaith, roedd yn well gan 
gyfranogwyr a oedd yn llai hyderus yn eu gallu ddefnyddio’r Saesneg neu, os 
oedd angen i'r neges e-bost fod yn Gymraeg, byddent yn gwirio'r cynnwys gyda 
siaradwr Cymraeg. 
 

I can’t write Welsh well enough to feel confident about my [Facebook] 
posts. (B, 25-40, cryn dipyn o Gymraeg, llai aml nag wythnosol, Rhuthun) 
 
[I’d feel] a bit anxious because, oh, it might be wrong and someone is 
going to read it and think, what an idiot. (B, 16-24, cryn dipyn o Gymraeg, 
llai aml nag wythnosol, Caerdydd) 
 
I’d feel uneasy that I’d make a stupid mistake and that I’d got a word 
wrong and everyone would go ‘naaaa’ at the post. . . . I’ve got about 400 
good friends online and they’ve got, thousands of people are going to see 
it. I’m very conscious about spelling things. (B, 25-40, cryn dipyn o 
Gymraeg, wythnosol, Rhuthun) 
 

Yn ddiddorol ddigon, nid oedd diffyg hyder wrth ysgrifennu yn Gymraeg yn 
rhwystr sylfaenol yn ôl ymchwil a wnaed gan Cunliffe, Morris a Prys (2013) ar 
ddefnydd y Gymraeg ar safleoedd rhwydweithio cymdeithasol (e.e. Facebook). 
Fe wnaeth eu hymchwil edrych yn benodol ar bobl ifanc ddwyieithog sy'n astudio 



Gorffennaf 2013 65 Beaufort Research 

mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd. Mae hyn yn awgrymu bod 
addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn llwyddo i greu unigolion dwyieithog 
Cymraeg/Saesneg cymwys, a bod rhai sy'n gadael yr ysgol yn colli eu hyder yn 
eu hiaith ac yn ystod cyfnod hirach, maent yn colli eu gallu. Mae'n bosibl bod y 
seiliau cadarn a ddarperir mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn cael eu gwanhau 
gan ddiffyg defnydd y tu hwnt i'r ysgol.  
 
O bryd i'w gilydd, cyfeiriodd y cyfranogwyr at yr hyn a oedd yn Gymraeg 
'perffaith' yn eu barn hwy ac a ddefnyddir ar rai gwefannau (er nad oeddent yn 
gallu darparu enghreifftiau penodol) nad oedd yn adlewyrchu'r math o Gymraeg 
roeddent yn ei ddefnyddio. Felly roedd y mater o hyder yn cael ei gyfuno ag 
anhawster disgwyliedig wrth ddarllen ac ysgrifennu yn Gymraeg ar-lein. (Mae 
adran 5.3.3 yn awgrymu y gallai rhai o'r safbwyntiau hyn fod wedi eu seilio mwy 
ar ganfyddiad nag ar realiti.) 
 

I fi mae o’n fwy anodd. Gan fod dw i’n gwbod mod fi ddim yn siarad 
Cymraeg ‘yn iawn’. Dw i yn cymysgu fy iaith, ac yn siarad ‘very informally.’ 
Pan dw i yn gweld gwefan Cymraeg mae popeth yn berffaith, mae yna lot 
o eiriau rwy ddim yn deall, ac mae gallu fod yn dipyn off putting i fi. (G, 16-
24, rhugl, dyddiol, Rhuthun) 
 
I personally wouldn't use any Welsh websites, it's much easier to read 
English than Welsh. Don't get me wrong, I love the Welsh language but if 
you're looking for something online in Welsh you get all these big words 
that I wouldn't understand. (B, 25-40, rhugl, dyddiol, Pwllheli) 
 
I just don’t want to use Welsh online.  I don’t feel I would be able to 
understand it as much as I would if I went on it in English. . . . When I use 
Welsh online I feel  . . . inadequate.  I don’t feel, yeah, confident, no.  I use 
Welsh online because sometimes I have to. (B, 25-40, cryn dipyn o 
Gymraeg, wythnosol, Caerdydd) 

 
5.3.3 Cyfleustra canfyddedig defnyddio'r Saesneg yn hytrach na’r 
Gymraeg 
 
Daeth cyfleustra canfyddedig defnyddio'r Saesneg yn hytrach na’r Gymraeg i'r 
amlwg yn gryfach mewn perthynas â sefyllfaoedd ar-lein, yn cynnwys y cyfryngau 
cymdeithasol, ymhlith y rhai a oedd yn llai hyderus yn eu sgiliau Cymraeg 
ysgrifenedig. O gael y dewis i bostio sylw neu ysgrifennu neges ebost yn 
Gymraeg yn hytrach na’r Saesneg, ystyriwyd bod y Saesneg yn gynt ac yn haws 
am nad oedd rhaid i'r cyfranogwyr feddwl yn ormodol am sillafu a gramadeg, fel y 
byddai'n rhaid iddynt ei wneud gyda'r Gymraeg.  
 
O ran darllen cynnwys ar-lein yn Gymraeg, roedd canfyddiad y byddai 
gwefannau Cymraeg yn cynnwys iaith a fyddai'n anodd ei darllen. Yn Saesneg, 
roedd modd gwibddarllen y cynnwys a deall y testun ar unwaith. Ar brydiau, 
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cafodd y canfyddiad hwn ei herio yn ystod yr ymchwil, gyda'r cyfranogwyr yn 
canfod bod cynnwys ar-lein Cymraeg penodol yn fwy hygyrch na'r disgwyl. Dwy 
enghraifft o'r newid hwn mewn barn oedd pan anogwyd cyfranogwyr i edrych ar 
wefan S4C yn cynnwys Clic (http://www.s4c.co.uk/hafan/c_index.shtml), a  
gwefan BBC Cymru am y Gymraeg (http://www.bbc.co.uk/cymru/cymraeg). 
 

Things like reading the news or other things online, I just want to do it and 
for it to be over as quick as possible. It takes me longer in Welsh and I just 
use what I have set up already. (G, 16-24, ychydig, dyddiol, Aberaeron) 

 
Roedd y synnwyr hwn o anhawster a diffyg cyflymder sy'n gysylltiedig â 
defnyddio'r Gymraeg ar-lein yn groes i'r hyn yr oedd y rhyngrwyd yn ei gynrychioli 
i rai cyfranogwyr. Er enghraifft, cafodd y cyfryngau cymdeithasol eu disgrifio fel 
gweithgaredd gyflym, digymell nad oedd bob amser yn cael ei hadlewyrchu yng 
nghanfyddiadau'r cyfranogwyr o ddefnyddio’r Gymraeg ar-lein. Yn ogystal, roedd 
y cyfryngau cymdeithasol yn aml yn cael eu defnyddio drwy ddyfais symudol a 
oedd yn cyfrannu at y synnwyr o ryngweithio wrth symud o gwmpas. I bwysleisio 
cyfleustra defnyddio Saesneg ar-lein neu ar ddyfais symudol ymhellach, nododd 
ambell i gyfranogwr mor anodd oedd defnyddio dyfais symudol gyda thecstio 
rhagfynegol os yn defnyddio'r Gymraeg. 
 

Facebook is very often spur of the moment comments and therefore by 
the time you've thought about your reply and if necessary looked up 
words, the moment has gone! (B, 25-40, rhugl, wythnosol, Aberaeron) 
 
[Predictive text] makes it really difficult.  Ond dydw i ddim yn anfon 
negeseuon testun yn Gymraeg yn aml iawn ond gall fod geiriau ar hap 
yma ac acw a geiriau isel ail hefyd a bydd testun darogan wastad yn eu 
newid nhw.  (B, 16-24, ychydig, prin, RhCT) 

 
Roedd y thema o anhawster (canfyddedig) a'r ymdrech i ddefnyddio'r Gymraeg 
hefyd yn codi mewn perthynas â rhaglenni teledu a radio. Efallai nad yw'n 
syndod fod cyfranogwyr a oedd yn llai rhugl neu hyderus yn eu sgiliau Cymraeg 
yn fwy tebygol o nodi materion ynghylch cymhlethdod yn hyn o beth. Cyfeiriwyd 
at 'eiriau mawr', cyflwynwyr / actorion yn siarad yn rhy gyflym ar raglenni, ac 
anawsterau wrth geisio dilyn acen gogledd Cymru ac weithiau de Cymru ar 
raglenni teledu a radio Cymraeg (yn dibynnu ar ba ardal o Gymru roedd y 
cyfranogwr yn hanu). Soniodd siaradwyr Cymraeg rhugl hefyd am yr acenion yn 
y sampl ansoddol. Er bod yr adroddiad yn nodi yn adran 5.2.1 bod isdeitlau yn 
ddefnyddiol i rai, roedd eraill weithiau'n ei chael yn anodd canolbwyntio ar 
isdeitlau wrth geisio ymlacio o flaen y teledu. 
 
Soniodd Browne ac Uribe-Jongbloed am bresenoldeb amrywiaethau o ran 
tafodiaith ar raglenni Cymraeg (2013: 18). Fodd bynnag, maent yn nodi bod 
rhywfaint o ddefnydd o dafodiaith yn helpu i adeiladu perthynas rhwng y 
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darlledwr a'r gynulleidfa, ac mae'n bresennol mewn darllediadau ieithoedd 
lleiafrifol fel Cymraeg, Gwyddeleg a Māori.  
 
5.3.4 Ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg 
 
Roedd rhai cyfranogwyr yn cydnabod nad oeddent yn adnabod llawer o 
siaradwyr Cymraeg eraill, a oedd felly'n cyfyngu ar yr achlysuron y gallent 
ddefnyddio'r iaith mewn sefyllfa gymdeithasol, anffurfiol, boed hynny ar-lein neu 
mewn sefyllfaoedd eraill. Yn ogystal, mewn ardaloedd lle nad oedd Cymraeg yn 
cael ei siarad yn eang (fel RhCT a Chaerdydd), nid oedd y cyfleoedd i rai 
cyfranogwyr ddefnyddio'r iaith yn amlwg neu'n gyffredin iawn pan oeddent allan. 
Felly byddai'n her i gadw'r iaith ym mlaen y meddwl os nad oedd yn cael ei 
phlethu'n effeithiol i fywyd bob dydd. 
 

It can be quite hard to find people in the capital who speak Welsh. (G, 41-
55, rhugl, wythnosol, Caerdydd) 

 
Gellir gwrthdroi'r ymwybyddiaeth gyfyngedig o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg 
drwy roi mwy o bwyslais ar ddefnyddio'r Gymraeg ar safleoedd rhwydweithio 
cymdeithasol, fel y trafodir yng nghasgliadau'r adroddiad hwn.  
 
Mewn un enghraifft, roedd y diffyg ymddangosiadol o gyfleoedd yn bodoli er bod 
enghreifftiau cymharol niferus o arwyddion Cymraeg yn yr ardal, fel y dangosir yn 
yr astudiaeth achos ganlynol. 
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Astudiaeth achos: dod ar draws arwyddion Cymraeg yn y gymuned yn 
rheolaidd   
Fel rhan o'r ymchwil, gwirfoddolodd y cyfranogwr hwn i gymryd ffotograffau i 
helpu i gofnodi ymddygiad arferol. Mae'r ffotograffau isod yn dangos pa mor aml 
roedd yn dod ar draws y Gymraeg bob dydd, a oedd yn cyferbynnu gyda’i ddiffyg 
defnydd (mater o ddiffyg hyder) er gwaetha'r ffaith fod ganddo sgiliau iaith cryf, a 
nifer fach o ffrindiau a oedd yn gallu siarad Cymraeg. Fodd bynnag, gellir dadlau 
nad yw arwyddion ynddynt eu hunain yn ddigonol os nad ydynt yn cael eu 
cefnogi gan gyfleoedd pellach i ddefnyddio'r Gymraeg, er enghraifft gyda 
chasgliad da o lyfrau Cymraeg mewn llyfrgell neu gynorthwyydd siop yn cyfarch 
cwsmer yn Gymraeg (byddai bathodyn sy'n dangos bod y cynorthwyydd yn 
hapus i siarad Cymraeg yn annog defnydd o’r Gymraeg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roedd cyfleoedd arferol hefyd weithiau'n broblem yn y gweithle, yn enwedig 
mewn ardaloedd lle nad oedd yr iaith yn cael ei defnyddio'n eang, a fyddai’n 

Y llyfrgell leol 
arwyddion dwy-
ieithog – ddim 

bellach yn edrych 
ar ddewis llyfrau 

Cymraeg 

Chwilio am swydd 
ar wefan Cyngor  
Rhondda Cynon 

Taf –tudalen 
Saesneg 

Arwyddair 
Cymraeg ar 

fag siopa 

Arwydd 
bws dwy-

ieithog 

Cynulleidfa’r 
eglwys– ychydig 

yn siarad 
Cymraeg 

Arwyddion 
Cymraeg yn y 

siopau– ddim yn 
ymwybodol o 
unrhyw gyfle i 

siarad Cymraeg 
wrth y man talu  
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golygu chwilio am siaradwyr Cymraeg eraill (os mewn sefydliad mawr), fel y 
gwnaeth un cyfranogwr a oedd yn siarad Cymraeg iaith gyntaf, er mwyn gallu 
defnyddio'r iaith. Hyd yn oed bryd hynny, oes oedd aelod staff di-Gymraeg yn 
bresennol, byddai'r sgwrs yn troi i’r Saesneg. 
 
I rai cyfranogwyr, roedd diffyg ymwybyddiaeth o'r cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg yn 
ymwneud â rhaglenni teledu a rhaglenni radio. Nododd yr ymchwil ansoddol fod 
ymwybyddiaeth o  raglenni radio a theledu Cymraeg yn aml yn gyfyngedig, neu 
weithiau’n seiliedig ar ganfyddiad yn hytrach na phrofiad diweddar. Yn fwy 
cyffredinol, mae ceisio newid arferion defnyddio’r cyfryngau darlledu, sydd yn aml 
wedi eu gwreiddio’n ddwfn dros amser, yn cyflwyno her sylweddol waeth beth fo 
ansawdd neu berthnasedd y cynnwys, fel mae'r sylwadau isod yn awgrymu. 
 

Fi’n gwybod bod fi’n mynd i cael, bang, great quality gyda Radio 4, so sa’ 
i’n mynd i fynd off i rhywle arall. Does dim byd gen i yn erbyn Radio 
Cymru. (G, 41-55, cryn dipyn o Gymraeg, dyddiol, Aberaeron) 
 
I fod yn honest dw i ddim yn gwbod beth mae nhw yn rhedeg ar S4C y 
dyddiau yma achos dw i ddim yn  watcho dim byd ers blynyddoedd. (G, 
16-24, rhugl, dyddiol, Rhuthun) 
 

Mae'r mater hwn o ddiffyg ymwybyddiaeth o raglenni radio a theledu Cymraeg yn 
cael ei danlinellu ymhellach gan rai o’r awgrymiadau a gyflwynwyd gan 
gyfranogwyr am yr hyn a fyddai'n eu hannog i wylio / gwrando ar fwy o raglenni. 
Yn ogystal â bod yn fwy cyfarwydd gydag amserlenni, soniwyd am genres sydd 
eisoes yn bodoli mewn amserlenni, er enghraifft comedi, rhaglenni dogfen, 
dramâu, cerddoriaeth fodern a rhaglenni natur. (Fodd bynnag, daeth ansawdd 
hefyd i'r amlwg yn y meysydd hyn, ac fe drafodir hyn yn adran 5.3.6.) 
 

I think if there was, I’m not sure if there already is, but if there was a 
comedy panel show, like Mock the Week5, if there was something like that 
maybe [I’d watch]? (G, 16-24, ychydig, dyddiol, Aberaeron) 

 
Hefyd roedd rhai o’r farn bod angen gwneud mwy er mwyn hyrwyddo'r hyn oedd 
ar gael ar raglenni radio a theledu Cymraeg yn fwy eang, y tu hwnt i sianeli 
cyfathrebu Cymraeg. 
 

Dw i'n cytuno hefyd gyda [enw’r ymatebydd] a [enw’r ymatebydd] [fforwm 
ar-lein], ond mae rhaid i S4C ac y BBC rhoi mwy o arian mewn i wneud 
‘programmau’ dda. A hefyd yn defnyddio Cymraeg a Saesneg ar yr un 
rhaglen, dim just ar S4C ond ‘to promote the Welsh language outside the 
Welsh-speaking base programmes like this must be aired on BBC Wales, 
too.’ (G, 41-55, rhugl, llai aml nag wythnosol, RhCT) 

 
                                            
5 Mae sioe banel gomedi debyg Gwefreiddiol yn cael ei darlledu ar hyn o bryd ar S4C. 
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Gan adlewyrchu’r lefelau cyfyngedig o’r defnydd a wneir o’r Gymraeg ar y 
rhyngrwyd, (fel y nodwyd yn yr arolwg roedd llai nag un o bob pump o siaradwyr 
Cymraeg bob amser neu fel arfer yn defnyddio’r Gymraeg ar-lein mewn unrhyw 
ffordd) dangosodd y cyfranogwyr lefelau isel o ymwybyddiaeth o gyfleoedd i 
ddefnyddio'r iaith ar y we, ar wahân i’r cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft gyda 
siaradwyr Cymraeg eraill, neu o bosibl drwy gynnwys i ddysgwyr. Nid oedd hyd 
yn oed siaradwyr rhugl, sy’n defnyddio’r Gymraeg yn rheolaidd, yn gallu meddwl 
am enghreifftiau o safleoedd â chynnwys Cymraeg. Felly roedd diffyg 
ymwybyddiaeth, wedi’i gyfuno â’r dybiaeth mai’r Saesneg oedd iaith naturiol ar-
lein, yn creu rhwystr sylweddol iddynt ddefnyddio mwy o’r Gymraeg ar-lein. Gan 
adeiladu ar y thema hon, roedd oddeutu un o bob pedwar o’r ymatebwyr yn yr 
arolwg a oedd yn defnyddio’r rhyngrwyd yn anfodlon ar faint, hygyrchedd ac 
ansawdd y wybodaeth Gymraeg sydd ar gael ar-lein. 
 

Other than if I wrote something on Facebook or something I’m not sure 
what else I would use Welsh online for. (B, 16-24, cryn dipyn o Gymraeg, 
llai aml nag wythnosol, Caerdydd) 
 
I fod yn onest, heblaw am Facebook lle mae'n bosib cyfathrebu yn 
Gymraeg gyda pobl eraill allai'm meddwl am unrhyw wefan arall sy'n rhoi'r 
cyfle i bobl siarad trwy'r Gymraeg. Mae sawl gwefan fel y BBC yn cynnig 
ambell i dudalennau Cymraeg i ymarfer darllen. (G, 16-24, rhugl, dyddiol, 
Caerdydd) 

 
Yn ystod fforwm ar-lein yr ymchwil, cafodd cyfranogwyr eu hannog i bostio dolen 
gyswllt neu lun ar y sgrin o unrhyw dudalennau Cymraeg y gallent ddod o hyd 
iddynt; nodir enghreifftiau ohonynt isod. Roedd rhai o’r unigolion mwy rhugl yn 
tueddu i bostio dolenni cyswllt i safleoedd roeddent wedi eu defnyddio, er 
enghraifft yn ymwneud â'r newyddion, rhaglenni teledu Cymraeg a cherddoriaeth 
Gymraeg. Roedd enghreifftiau eraill a gafwyd yn cynnwys tudalennau wedi eu 
hanelu at ddysgwyr (e.e. SaysomethinginWelsh.com a Hwb) a Wikipedia 
Cymraeg a safle Llywodraeth Cymru, a oedd wedi'i defnyddio ar achlysuron 
unigol ar gyfer gwaith ysgol / coleg. 
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Mae bookmarks Facebook, S4C a BBC Cymru, i gyd yn Cymraeg. 
Mae’n dod yn naturiol i ddefnyddio’r Gymraeg, a chwarae teg, dw’i yn gallu 
ffindio beth dw’i isiau. (B, 56+, rhugl, dyddiol, Aberaeron) 
 
http://www.surfacelanguages.com/language/Welsh These would be the 
type of websites that I would use for Welsh on purely a learning basis, as I 
would look at English sites for any other information. (B, 25-40, cryn dipyn 
o Gymraeg, wythnosol, RhCT) 

 
Fel rhan o'r broses ymchwil ansoddol, cafodd cyfranogwyr hefyd eu hannog i 
edrych ar nifer o dudalennau gwefannau Cymraeg. Daeth i'r amlwg nad oedd 
cyfranogwyr ar y cyfan yn dewis osgoi'r cynnwys yn fwriadol, ond yn aml, nid 
oeddent hyd yn oed yn sylweddoli bod y tudalennau'n bodoli; ac roeddent yn 
gyfforddus wrth ddefnyddio'r Saesneg ar-lein er mwyn bodloni eu hanghenion. Y 
gwefannau yr ymwelwyd â hwy yn ystod yr ymchwil a wnaeth ddenu diddordeb 
gan rai o'r cyfranogwyr oedd gwefan S4C, a gwasanaeth ar alw Clic 
(http://www.s4c.co.uk/hafan/c_index.shtml), gwefan Gymraeg BBC Cymru 
(http://www.bbc.co.uk/cymru/ a gwefan BBC Cymru ar y Gymraeg 
(http://www.bbc.co.uk/cymru/cymraeg). Roedd nifer o’r cyfranogwyr o’r farn y 
byddent yn dod o hyd i gynnwys diddorol ar y safleoedd hyn (e.e. ar gyfer 
newyddion lleol, dod o hyd i raglenni teledu a fyddai'n apelio), ac roedd yr 
unigolion heb sgiliau Cymraeg ysgrifenedig rhugl yn gwerthfawrogi'r Gymraeg 
hygyrch ar y tudalennau.  
 

http://www.surfacelanguages.com/language/Welsh
http://www.s4c.co.uk/hafan/c_index.shtml
http://www.bbc.co.uk/cymru/
http://www.bbc.co.uk/cymru/cymraeg
http://www.bbc.co.uk/cymru/cymraeg
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Knowing the sort of programmes that are available on S4C I’ll take time 
searching them out, knowing I can watch them when I have a bit of time to 
myself, that’s probably when I’ll start to use that function [Clic]. (G, 41-55, 
ychydig, dyddiol, Rhuthun) 
 
Sites fel hyn, [BBC Cymru], dwi’n gallu darllen e. (B, 41-55, rhugl, dyddiol, 
Brynaman) 
 
O’n i ddim yn gwybod bod na /Cymru tan i fi weld o ar y fforum. (G, 16-24, 
rhugl, dyddiol, Caerdydd) 

 
Un maes diddordeb allweddol 
ymhlith y rhai llai hyderus wrth 
ddarllen Cymraeg oedd y 
cyfleusterau cyfieithu ar wefan yr 
iaith Gymraeg ar safle BBC 
Cymru, sef geiriadur Cymraeg i 
Saesneg / Saesneg i Gymraeg a 
botwm ’Vocab’. Pan gaiff yr 
opsiwn ei droi mlaen, bydd geiriau 
unigol ar y safle’n cael eu cyfieithu 
wrth gyffwrdd y gair â’r llygoden. 
Fel y nododd ambell i gyfranogwr, 

byddai mynd i wefan a chanddi fotwm 'Cymraeg' sy'n gysylltiedig â chyfieithiad 
Cymraeg o’r un safle'n golygu newid rhwng fersiynau Cymraeg a Saesneg y 
tudalennau er mwyn deall y cynnwys. Roedd yr ymddygiad hwn weithiau'n 
golygu aros ar y dudalen Saesneg, er cyfleustra. Hefyd, nid oedd y tudalennau 
yn ymddangos yn rhy frawychus am eu bod yn cynnwys cryn dipyn o Saesneg.  
 

[BBC Cymru Cymraeg ‘Vocab’ button] that would be more useful on more 
websites without directing you to a new completely English page – I do like 
that and it would probably encourage me more. (B, 16-24, cryn dipyn o 
Gymraeg, llai aml nag wythnosol, Caerdydd) 
 
The site with the dictionary is brilliant [BBC Cymru Cymraeg], I like the 
idea that you can translate from Welsh to English or English to Welsh 
depending on how you want to read it. That is a brilliant idea. (B, 25-40, 
cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, Rhuthun) 

 
Roedd http://www.golwg360.com wedi'i chynnwys ymhlith y gwefannau yr oedd y 
cyfranogwyr wedi cael eu hannog i edrych arnynt yn ystod y fforwm ar-lein.  Nifer 
fechan iawn o unigolion a wnaeth hynny o’r sampl.  
 
Er mai'r ffocws oedd cael ymatebion i'r syniad o'r math hwn o gysyniad ar-lein, 
mae'n werth nodi bod cyfran fach o gyfranogwyr iau yn amau y byddent yn 
ymweld â'r tudalennau hyn am nad oeddent yn credu eu bod yn cynnwys unrhyw 

http://www.golwg360.com/
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beth a fyddai o ddiddordeb iddynt. Hefyd, o safbwynt technegol, nid oedd yn glir 
sut roedd y botwm ‘Vocab’ yn gweithio ar declynnau sgrin gyffwrdd fel llechi a 
ffonau deallus, lle roedd cyffwrdd â gair er mwyn ei gyfieithu dim ond yn 
sbarduno'r opsiwn i chwyddo’r sgrin ar y teclyn, yn hytrach na chyfieithu'r gair. 
 

I mean, especially for older people who perhaps want to go on sites like 
these.  Like I wouldn’t think to go on them because my main priority online 
is just Facebook and Twitter.  (B, 16-24, ychydig, prin, RhCT) 

 
Gwnaeth yr ymchwil ansoddol gyffwrdd ar y ffordd y mae BBC Cymru yn darparu 
gwefan Gymraeg (http://www.bbc.co.uk/cymru) a gwefan Saesneg 
(http://www.bbc.co.uk/wales) gyda chynnwys rhywfaint yn wahanol. Roedd y 
cyfranogwyr sy'n fwy rhugl yn Gymraeg a oedd wedi ymweld â'r safleoedd hyn yn 
disgwyl iddynt fod yn gyfieithiad union o’i gilydd (gan gynnwys nifer fach a oedd 
wedi ymweld â'r fersiwn Saesneg yn flaenorol). Pan wnaethant ddarganfod nad 
dyma'r achos, roeddent naill ai wedi drysu ychydig neu doedd dim barn ganddynt  
ar y mater, ac roeddent o’r farn y byddai'n fwy defnyddiol i ddefnyddwyr gael y 
cyfieithiad fel y gallent newid rhwng safleoedd pe baent yn cael anhawster â'r 
iaith. Nid oedd y rheswm dros gael gwahanol safleoedd bob amser yn glir i 
gyfranogwyr. 
 

No great shakes really, I assume anything on there will be on the other 
site but set up in a different way that’s all. . .  . I don’t know, I suppose in a 
certain way maybe there is something as a Welsh speaker would find 
more important than an English speaker in Wales, but I don’t know who 
would determine that? (B, 25-40, cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, 
Rhuthun) 
 
The Welsh one is more based on things that are on S4C, it seems to be. I 
don’t watch any of that, or even listen to that radio. (B, 25-40, rhugl, 
dyddiol, Pwllheli) 

 
Nid oedd y posibilrwydd o wneud newidiadau bach i arferion ar-lein a allai annog 
mwy o ddefnydd o'r Gymraeg yn dueddol o fod yn amlwg yn gyffredinol. 
Er enghraifft, defnyddiwyd aps ffonau symudol / llechi yn aml yn Saesneg, ond 
roedd y defnydd ohonynt yn Gymraeg yn eithriadol o isel (yn yr arolwg roedd 
42% o siaradwyr Cymraeg wedi defnyddio ap Saesneg yn yr wythnos ddiwethaf 
o gymharu â dim ond 6% a oedd wedi defnyddio ap yn Gymraeg). Nododd yr 
ymchwil ansoddol mai ychydig iawn o feddwl a roddwyd i'r syniad o ddefnyddio 
aps Cymraeg mewn bywyd bob dydd, er enghraifft ar gyfer y newyddion neu'r 
tywydd. Yn yr un modd, nid oedd y cyfranogwyr hyn yn ymwybodol o'r gallu i 
newid gosodiadau Facebook i'r Gymraeg. Ar ôl dod yn ymwybodol o'r cyfle hwn, 
roedd rhai cyfranogwyr (ond nid yr holl gyfranogwyr) yn frwdfrydig dros y newid 
ac roeddent wedi penderfynu cadw'r gosodiadau yn Gymraeg. 
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One thing I will do is leave Facebook in Welsh. I’ll see how it goes, it’s a  
place to start. (G, 16-24, rhugl, dyddiol, Rhuthun) 

 
Prin roedd cynnwys ar-lein y sector cyhoeddus yn ymddangos yn arferion y 
cyfranogwyr yn y naill iaith na’r llall. Weithiau, rhoddodd gyfranogwyr 
enghreifftiau o ddefnyddio gwefan yr ysgol ar gyfer gwybodaeth neu wefan 
awdurdod lleol ar gyfer y newyddion diweddaraf am wasanaethau (gwnaed 
rhannau o gyfnod y gwaith maes yn ystod cyfnod o dywydd gwael). Yn ystod 
sgyrsiau’r ymchwil, gofynnwyd i gyfranogwyr ymchwilio i’r opsiwn o wneud taliad i 
gorff gwasanaeth cyhoeddus neu gwmni cyfleustodau ar-lein, drwy gyfrwng y 
Gymraeg, lle bo'n bosibl. Dewiswyd y ddwy enghraifft hyn fel opsiynau 
perthnasol y gallai defnyddwyr fod am eu defnyddio. Roedd yr unigolion hynny a 
ddewisodd edrych ar gorff gwasanaeth cyhoeddus ar-lein yn disgwyl y byddai 
gan y safle yr un tudalennau ar gael yn y ddwy iaith am fod opsiwn Cymraeg ar 
yr hafan. Fodd bynnag, roeddent yn synnu bod opsiynau gwneud taliad yn bodoli 
yn Saesneg yn unig ac nad oedd gan y safle yr un tudalennau yn Gymraeg a 
Saesneg. Er gwaetha'r canfyddiad nad oedd y cyfranogwyr ar y cyfan am 
ddefnyddio'r Gymraeg ar-lein yn rheolaidd, roedd ymdeimlad y dylai'r opsiwn fod 
ar gael yn glir er mwyn cael mynediad at y safle yn y Gymraeg, am fod tab 
Cymraeg yno. Fel arall, roedd yn rhoi'r argraff o 'tocenistiaeth' tuag at y 
Gymraeg. 
 

To me that’s why you have specifically gone onto the Welsh site, it’s 
because you want to use your language and then it’s made you revert 
back to English. . . . I was shocked more than anything, it defeats the 
object. (G, 41-55, cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, Pwllheli) 
 
Hang on, that’s disgraceful, look at that, you press ‘Cymraeg’ and 
everything to go and pay . . .  and update your details is all in English!  (G, 
41-55, rhugl, llai aml nag wythnosol, RhCT) 

 
Ar yr achlysuron pan roedd cyfranogwyr am dalu bil cyfleustodau ar-lein, roedd 
enghreifftiau'n cynnwys: 
 Dim problemau o gwbl wrth gael mynediad i’r wybodaeth berthnasol gan 

ddefnyddio gwefan un darparwr (er nad oedd y cyfranogwr wedi meddwl 
am ddefnyddio safleoedd Cymraeg yn y ffordd hon yn y gorffennol); 

 Dim yn gallu dod o hyd i unrhyw dudalennau yn y Gymraeg gyda darparwr 
arall; 

 
At the moment I can’t see anything clear to say, ‘Do you want this in 
Welsh?’ . . . Unless I’m being blind . . . I don’t think there’s anything 
on there in Welsh . . .  It doesn’t bother me. I could probably really 
see it would bother people that do speak Welsh [sic], though. (B, 
25-40, cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, Caerdydd) 
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Ni soniodd y cyfranogwyr yn yr ymchwil hwn eu bod yn defnyddio gwefannau'r 
sector cyhoeddus ryw lawer yn y naill iaith na’r llall.  Pan gynigiwyd 
awgrymiadau, roedd profiadau negyddol cyfranogwyr o ymweld â gwefan corff 
cyhoeddus yn ystod yr ymchwil (gan ddychmygu y byddent am dalu bil ar-lein yn 
Gymraeg) wedi awgrymu ei fod yn bosibl nad yw rhai sefydliadau sydd â 
rhwymedigaeth statudol o bosibl i ddarparu gwasanaeth dwyieithog bob amser 
yn darparu gwasanaeth cyfartal yn Gymraeg a Saesneg6.  
 
5.3.5 Dyluniad gwefan: canfyddiadau'r adolygiad o lenyddiaeth 
 
Mae Deere a Cunliffe (2009: 74) yn nodi bod dyluniad gwefan gwael yn gallu cael 
effaith negyddol ar allu siaradwyr ieithoedd lleiafrifol i gael mynediad at ddeunydd 
yn eu dewis iaith. Fodd bynnag, mae diffyg gwybodaeth o ran maint y cynnwys 
Cymraeg sydd ar gael ar-lein a gallai hyn fod yn faes pellach i'w astudio. Gallai 
dyfnder cynnwys yGymraeg (wrth gael mynediad at wefan) hefyd fod yn faes 
diddordeb penodol.   
 
Mae Cynllun Gweithredu Cyfryngau Digidol a Thechnoleg Cymraeg Llywodraeth 
Cymru yn pwysleisio'r angen i'r ‘dechnoleg ei hun gynnig dewis clir i'r defnyddiwr 
o ran iaith, yn hytrach na bod yn rhaid i’r defnyddiwr fynd ati i chwilio am yr iaith". 
(Llywodraeth Cymru, 2013: 09). Yn 2012 cynhyrchodd Comisiynydd y Gymraeg 
ddogfen er mwyn helpu i  sicrhau cyfathrebu cyfrifiadurol dwyieithog 
(Comisiynydd y Gymraeg, 2012). Mae'r ddogfen hon yn cynnwys ystod eang o 
gyngor, ar gyfer cyrff y sector cyhoeddus a sefydliadau nad ydynt yn y sector 
gyhoeddus fel ei gilydd, ynghylch arfer dda ddwyieithog, a oedd yn cynnwys 
dylunio gwefannau'n ddwyieithog. Fodd bynnag, gan fod cyfran helaeth o'r 
cynnwys ar-lein y tu hwnt i’r cwmpas deddfwriaethol a’r sector cyhoeddus, mae 
effaith y canllawiau hyn yn parhau'n gyfyngedig.  
 
5.3.6 Ansawdd canfyddedig cynnwys Cymraeg 
 
Daeth thema ansawdd fel rhwystr i ddefnyddio'r Gymraeg i'r amlwg yn bennaf 
mewn perthynas â chanfyddiadau a phrofiadau o raglenni radio a theledu 
Cymraeg. Yn hyn o beth, roedd y cyfranogwyr yn fwy tebygol o fod yn feirniadol 
nag yn gadarnhaol (ymdrinnir â safbwyntiau mwy cadarnhaol yn 5.2.1). Yn 
gyffredinol, canfuwyd bod rôl rhaglenni radio a theledu Cymraeg yn bwysig am ei 
bod yn cynnig dewis ac yn helpu i gadw'r iaith yn fyw. Fodd bynnag, roedd rhai 
cyfranogwyr wedi cymryd yn ganiataol ei bod yn her sylweddol i ddarlledwyr 
ddarparu cynnwys a fyddai'n apelio at bob siaradwr Cymraeg, yn enwedig yn y 
dirwedd cyfryngau digidol cyfredol a'r holl sianeli sy'n bodoli. Felly ystyriwyd y 
byddai cystadlu yn yr amgylchedd hwn o ran ansawdd yn cael ei ystyried yn 

                                            
6 Nid yw'r safonau sy'n deillio o Fesur y Gymraeg wedi cael eu cyhoeddi ar hyn o bryd. Bydd y 
safonau newydd yn ymestyn rhwymedigaethau statudol ar gyfer rhai rhannau o'r sector preifat 
(am fwy o fanylion, gweler Mesur y Gymraeg, 2011).  
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broblem i rai, er enghraifft gydag ystod y dramâu Saesneg sydd ar gael o'r 
Deyrnas Unedig yn ogystal â'r Unol Daleithiau. 
 
Y farn yn aml oedd fod cynnwys rhaglenni radio a theledu Cymraeg wedi'i anelu 
at bobl hŷn. Yn ogystal â hyn, roedd rhai o'r farn y gallai’r cynnwys fod yn fwy 
deinamig, amrywiol a modern. Cyfeiriwyd at gyffredinolrwydd cerddoriaeth 
draddodiadol, 'gormod o sgwrsio a dim digon o gerddoriaeth' ar radio Cymraeg, 
yr un wynebau'n ymddangos mewn gwahanol raglenni teledu Cymraeg, a 
phortread amheus o realiti mewn dramâu. 
 

It was just lucky that [Y Lle] was something I happened upon, I‘d [normally] 
flick over to S4C and see rambling old guys just chatting and it seemed 
very old fashioned, it seemed laboured. (G, 41-55, dyddiol, ychydig, 
Rhuthun) 
 
Radio Cymru is like a Radio 4: slow, boring, really, really difficult 
sometimes to understand.  (G, 41-55, rhugl, llai aml nag wythnosol, RhCT) 
 
Last night I was watching S4C on and off throughout the night and both 
the TV programmes that I tuned in to were audience TV programmes and 
not to sound badly, the audience was made up of people over the age of 
50 and the acts were terrible, such as a four-piece folk band. This I 
understand might appeal to a certain number of people but for me on a 
Saturday night this is not what I would want to watch. This programme 
was then followed by [programme name] but I find the show’s production 
just shocking, childish and again not what I would want to watch, so it was 
turned off to another channel. (B, 25-40, cryn dipyn o Gymraeg, 
wythnosol, RhCT) 
 
It’s the same actors that are on TV on S4C, it’s a pity, because there are 
loads of drama groups about, it would be nice having a person from S4C 
to go about these groups to look for new talent. (B, 56+, rhugl, dyddiol, 
Pwllheli) 
 
I really don’t watch much on S4C. The programmes do seem a bit dull. 
The news is quite good, but I don’t know what would make me watch more 
to be honest. (G, 41-55, rhugl, wythnosol, Caerdydd) 

 
Fel y nododd Vincze a Moring (2013: 48): “language minorities often do not have 
the possibility to access certain media content in their native language, and in 
such case they have no other option but to rely on the majority language”. 
 
Mae Browne a Uribe-Jongbloed (2013: 21-22) yn nodi bod angen i ddarparwyr 
cyfryngau ieithoedd lleiafrifol “work harder to ensure that the largest possible 
number of potential interested audience members for MLMs [Minority Language 
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Media] be made aware of the existence of such services and their various 
offerings – in other words, service and programme promotion”. 
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6. Cwrdd ag anghenion siaradwyr Cymraeg i annog mwy o 
ddefnydd o'r Gymraeg 

 
Mae'r adran hon yn ymwneud â'r hyn roedd cyfranogwyr yn credu a allai eu 
hannog i wneud mwy drwy gyfrwng y Gymraeg yn eu bywydau bob dydd, er nad 
oedd dod o hyd i awgrymiadau bob amser yn hawdd iddynt.  Hefyd ymdrinnir ag 
ymatebion i'r cysyniad o 'farchnata iaith' (defnyddio technegau marchnata i 
hyrwyddo iaith leiafrifol), a'r syniad o gael enwogion neu unigolion adnabyddus i 
helpu i hyrwyddo iaith leiafrifol. 
  
 
6.1 Barn cyfranogwyr ar annog gwell defnydd o'r iaith Gymraeg 
 
Un maes lle roedd cyfranogwyr yn ei gweld yn hawdd gwneud awgrymiadau i 
annog gwell defnydd o'r Gymraeg oedd mewn perthynas ag ansawdd ac 
amrywiaeth ymddangosiadol rhaglenni radio a theledu Cymraeg. Felly gwnaeth y 
cyfranogwyr a oedd yn dymuno gweld gwell ansawdd mewn rhaglenni Cymraeg 
restr o geisiadau er mwyn bodloni eu hanghenion. Gwelliannau mewn drama a 
cherddoriaeth oedd fwyaf tebygol o ymddangos ymhlith y ceisiadau hyn. Roedd  
ystod yr enghreifftiau'n cynnwys: 
 Soniwyd am ddrama gyfoes, o ansawdd da (soniwyd am Homeland  ar 

fwy nag un achlysur); 
Dwi'n teimlo bod pob rhaglen drama ar S4C a dylanwad teulu a 
chymdogaeth cryf, ac erbyn heddiw, mae realiti yn dangos nid fel ni 
yw bywyd dyddiau yma. Felle byddai'n syniad dyfeisio rhaglen sydd 
fwy addas a modern.(G, 25-40, rhugl, wythnosol, Brynaman) 
 
I think if there were more dramas in Welsh, such as those which 
have recently come out on BBC and ITV, I would be more inclined 
to make a concerted effort to watch S4C. (B, 25-40, rhugl, 
wythnosol, Aberaeron) 
 

 Amrywiaeth ehangach o gerddoriaeth (fodern), a llai o sgwrsio a radio 
Cymraeg, er enghraifft, cynnwys cerddoriaeth Saesneg a allai gael 
cysylltiad â Chymru, neu hyd yn oed y DU, neu gerddoriaeth o siartiau’r 
DU i annog gwrandawyr iau i wrando; 

I agree with most [on the forum] that there is a need to give more 
opportunity for Welsh music. I used to watch Bandit, so it would be 
good to see that more often. (G, 16-24, rhugl, dyddiol, Caerdydd) 
 
Whenever I have tuned in accidentally [to Radio Cymru], it’s been a 
lot of phone-ins and stuff that wouldn’t capture my interest. I’d 
rather have silence than this I think! It’s just a bit staid and old 
fashioned. (B, 25-40, rhugl, wythnosol, Aberaeron) 
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 Mwy o raglenni comedi, ysgafn ar y teledu; 
I'd be more inclined to watch Welsh language TV if there were more 
modern programmes (with the option of stabilisers: subtitles). 
Current music, comedians etc. would be good. (G, 41-55, ychydig, 
dyddiol, Rhuthun) 

 
 Mwy o chwaraeon proffil uchel; 

Does dim byd ar S4C, dw’i rili moen gweld i ddweud y gwir, helblaw 
am rygbi, falle. Pêl-droed, Aberystwyth All Saints yn erbyn rhywun 
arall, with a crowd of five! Wast o amser. (G, 41-55, cryn dipyn o 
Gymraeg, dyddiol, Aberaeron) 
 

 Chwilio am dalent actio newydd; 
Dw i hefyd yn meddwl bod eisiau rhoi cyfle i actorion newydd, gan 
fy mod yn gweld yr un pobl yn chwarae cymeriadau gwahanol 
mewn rhaglenni gwahanol, ac o ganlyniad mae’n anodd perthnasu 
gyda nhw. (G, 25-40, rhugl, wythnosol, Brynaman) 
 

 Mwy o gynnwys i ddysgwyr (roedd yn ymddangos bod ymwybyddiaeth o'r 
rhaglenni o'r fath yn isel, gydag ambell un yn sôn am Hwb); 

I think like most of the programmes on [TV] are for fluent Welsh 
speakers.  . . . There was that one programme on with the stars 
trying to learn Welsh [cariad@iaith].  More like that maybe for 
teenagers who are trying to learn Welsh. (B, 16-24, ychydig, prin, 
RhCT) 
 

 Cymysgedd mwy realistig o gynnwys Cymraeg a Saesneg mewn dramâu, 
er mwyn adlewyrchu sut y byddai gwylwyr yn dod ar draws yr iaith mewn 
bywyd bob dydd. 

 
Gan ganolbwyntio ar ymgysylltiad â'r Gymraeg ar-lein a thrwy ffonau symudol, 
cofnodwyd rhywfaint o ddiddordeb mewn gwybod mwy am yr hyn a oedd ar gael 
ar-lein, o ystyried bod nifer wedi ei chael yn anodd rhoi enghreifftiau o'r hyn y 
gellid ei wneud ar-lein a thrwy'r gofod symudol trwy gyfrwng y Gymraeg. Fodd 
bynnag, dylid nodi bod nifer fach o gyfranogwyr yn amau y byddai diddordeb 
ganddynt mewn defnyddio mwy o Gymraeg ar-lein am eu bod yn hapus yn 
defnyddio'r Saesneg.  
 

Wedi bod yn rhan o'r fforwm hwn, rydw i wedi sylweddoli pa mor anaml 
rwy’n edrych ar wefannau Cymraeg, ac mae llawer ohonynt. Something 
for me to think about in the future maybe. I’ve enjoyed myself! (B, 41-55, 
rhugl, dyddiol, RhCT) 

 
Roedd rhai cyfranogwyr o'r farn bod lle i wella ymwybyddiaeth o newidiadau bach 
y gellid eu gwneud er mwyn helpu i gyflwyno'r Gymraeg i ymddygiad ar-lein / 
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teclynnau symudol. Roedd enghreifftiau’n cynnwys newid gosodiadau Facebook 
i'r Gymraeg, hyrwyddo aps Cymraeg a oedd ar gael, a chodi proffil gwefannau i 
ddysgwyr, wedi eu cyfuno â botwm 'Vocab' y BBC, y gellid ei ddefnyddio7.  
 

I have come across these sites [tested in the research] and go for the 
English translation just for ease and understanding. I will try the Welsh 
version first until a big word comes, then I switch to English to understand 
that word and don't go back to the Welsh. (G, 41-55, cryn dipyn o 
Gymraeg, llai aml nag wythnosol, Pwllheli) 

 
Yn ddiddorol ddigon, ymddengys mai prin oedd ymwybyddiaeth y cyfranogwyr o'r 
offer sydd ar gael ar hyn o bryd er mwyn hwyluso defnyddio'r Gymraeg. Un  
enghraifft fyddai ap allweddell LiteratIM ar gyfer ffonau Android 
(http://bit.ly/17DdO9Z), sy'n cynnwys tecstio rhagfynegol ac anfon negeseuon e-
bost, a geiriadur Cymraeg/Saesneg8. Efallai nad yw'r canfyddiad hwn o 
argaeledd cyfyngedig o adnoddau electronig Cymraeg yn adlewyrchiad cywir o'r 
sefyllfa ar hyn o bryd. 
 

“Many electronic resources have been developed for Welsh during recent 
years, including dictionaries, spelling and grammar checkers, speech and 
text corpora, educational language games, and text to speech synthesis”.  
(Prys, 2009: 33) 

 
Ar brydiau, roedd y cyfranogwyr o'r farn y gallai gweld y Gymraeg yn cael ei 
defnyddio drwy'r cyfryngau cymdeithasol annog mwy o ymgysylltiad â'r Gymraeg 
ar-lein. Gyda'r dull ansoddol, roedd yn ddiddorol nodi bod un neu ddau o'r 
cyfranogwyr wedi croesawu'r cyfle i ryngweithio â siaradwyr Cymraeg eraill ar-
lein trwy gyfrwng y Gymraeg, ac wedi postio yn Gymraeg ar ôl gweld pobl eraill 
yn gwneud yr un peth (gydag amrywiaeth o lefelau o gywirdeb). Roedd rhai wedi 
ymatal oherwydd diffyg hyder neu am eu bod yn credu ei fod yn gyflymach i 
ddefnyddio'r Saesneg. 
 
Roedd awgrymiadau pellach ar gyfer annog mwy o ddefnydd o'r Gymraeg ar-lein 
yn cynnwys: 
 Codi ymwybyddiaeth o wasanaethau ar alw cyfryngau Cymraeg;  
 Hyrwyddo negeseuon y gallai cynnwys Cymraeg ar-lein fod yn 'Gymraeg 

bob dydd' ac nad oedd angen iddo fod yn gwbl ramadegol gywir; 

                                            
7 Ym mis Mai 2013, cyhoeddodd Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau ar y pryd y 
byddai £250,000 y flwyddyn ar gyfer y tair blynedd nesaf ar gael i hwyluso'r gwaith o ddatblygu 
technoleg a'r cyfryngau digidol Cymraeg (Llywodraeth Cymru, 2013). 6ed Awst 2012: Cronfa 
Cyfryngau Digidol S4C yn cael ei lansio, £4m dros 4 blynedd  
http://www.s4c.co.uk/e_press_level2.shtml?id=675 
8 http://www.troi.org/en/literatim.html 

http://bit.ly/17DdO9Z
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 Dilyn pobl enwog / sêr chwaraeon ar Twitter a fyddai'n cynyddu 
amlygrwydd yGymraeg ar-lein. 

The thing with Twitter is that you follow people because you like 
them and want to follow them and you’re going to be interested in 
what they say, so that’s good if they post in Welsh and you actually 
want to read what they’ve written.(B, 16-24, cryn dipyn o Gymraeg, 
llai aml nag wythnosol, Caerdydd) 

 
Mewn ardaloedd eraill, roedd yn anodd i gyfranogwyr ystyried sut y byddent yn 
ymgysylltu mwy â'r iaith Gymraeg, er enghraifft oes oeddent yn byw mewn 
cymuned lle nad oedd y Gymraeg yn cael ei siarad yn eang, os nad oedd 
ganddynt lawer o ffrindiau sy'n siarad Cymraeg, neu os oeddent yn gweithio 
mewn gweithle lle y siaredir y Saesneg yn bennaf. Fodd bynnag, fel mae 
Cunliffe, Morris a Prys (2013) yn nodi, gallai cyfleoedd a ddarperir gan gyfryngau 
cymdeithasol newydd helpu i gynyddu nifer y cyfleoedd i ymgysylltu â siaradwyr 
Cymraeg a defnyddio cynnwys iaith Cymraeg. 
 
 
6.2 Rôl marchnata'r iaith 
 
Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod yr angen i farchnata'r cyfleoedd cyfredol i 
ddefnyddio'r iaith Gymraeg mewn technolegau newydd a'r cyfryngau digidol 
(Llywodraeth Cymru, 2013: 03). 
 
Mae ymgyrchoedd cyfathrebu a marchnata wedi cael eu defnyddio gan 
Lywodraeth Cymru fel rhan o'i strategaeth i annog mwy o ddefnydd o'r iaith 
Gymraeg9. Yn ystod yr ymchwil ansoddol hwn, gofynnwyd i gyfranogwyr am eu 
barn ar y strategaeth hon, ac ar ddwy enghraifft o farchnata'r iaith: ymgyrch 
ddiweddar i hyrwyddo negeseuon prosiect Twf  
(http://www.youtube.com/watch?v=99MK0VSc6dkIE, 2012); ac ail ymgyrch llai 
diweddar o'r enw Mae gen ti ddewis 
(http://www.youtube.com/watch?v=k_lwl9KZ6N8, 2009)10.  
 
Gan roi'r gweithrediadau penodol a brofwyd i'r naill ochr, roedd y cyfranogwyr yn 
gyffredinol yn croesawu'r egwyddor o ddefnyddio dulliau marchnata iaith i helpu i 
annog y defnydd o'r Gymraeg ac atgoffa siaradwyr Cymraeg o bwysigrwydd 
defnyddio'r iaith Gymraeg. Fodd bynnag, prin oedd y nifer a allai gofio unrhyw 
enghreifftiau o farchnata a oedd wedi eu hanelu at annog pobl i wneud mwy o 
ddefnydd o'r Gymraeg, yn cynnwys y rhai a brofwyd.  

                                            
9 Ymhlith gweithgareddau Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar y pryd i farchnata'r iaith roedd Cymraeg yn 
Gyntaf, Cymraeg: Kids soak it up, Iaith Gwaith. 
10 Prif nod prosiect Twf a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw cynyddu'r lefelau o drosglwyddo'r 
iaith mewn teuluoedd. Darpar rieni a rhieni babanod hyd at flwydd oed yw'r prif gynulleidfa 
darged. Yn benodol, teuluoedd ag un rhiant sy'n siarad Cymraeg a theuluoedd un rhiant lle mae'r 
rhiant yn siarad Cymraeg oedd ffocws y gwaith hwn. 

http://www.youtube.com/watch?v=99MK0VSc6dkIE
http://www.youtube.com/watch?v=k_lwl9KZ6N8
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Gan grynhoi'r adborth ar y gweithrediadau unigol, roedd y cyfranogwyr yn tueddu 
i deimlo mai'r elfennau allweddol ar gyfer ymgyrch marchnata iaith oedd 
mabwysiadu ffocws ar y dyfodol mewn perthynas â'r iaith Gymraeg: pwysigrwydd 
helpu plant i ddechrau siarad Cymraeg ('dyfodol' yr iaith), a photensial cyfleoedd 
cyflogaeth sydd ar gael i'r rhai sy'n gallu siarad Cymraeg. Roedd teimlad pellach 
y dylai marchnata'r iaith barhau i gydnabod treftadaeth Cymru a chanfod yr hyn y 
mae'r iaith yn ei olygu i'r rhai a all ei siarad. 
 

Annog pobol i siarad Cymraeg bob amser, yn enwedig gyda phlant a 
phobl ifanc, nhw yw y dyfodol. (B, 56+, rhugl, dyddiol, Aberaeron) 
 
If people knew what they would be able to do if they spoke Welsh maybe 
they would be more open to learning - especially if this was in English 
speaking schools. Personally, I wasn't told the benefits of learning Welsh 
at school and it's only now that I realise what a benefit it is. (B, 16-24, cryn 
dipyn o Gymraeg, llai aml nag wythnosol, Caerdydd) 
 
Perhaps the adverts could focus more on the fact that as a Welsh nation 
we are unique and have our own identity and special language, which 
would make people feel proud to be Welsh and therefore encourage them 
to make use of the language more. (B, 16-24, ychydig, prin, RhCT) 
 

Yn ôl y cyfranogwyr, dylai tôn yr ymgyrch annog yn hytrach na gorfodi waeth beth 
fo lefel y Gymraeg a siaredir, er mwyn apelio at y rhai di-hyder yn eu sgiliau eu 
hunain. Ystyriwyd y byddai galwad ymarferol o ryw fath i weithredu fel rhan o'r 
ymgyrch hefyd yn fuddiol i rai.  
 

This wouldn't go down well with the purists, but I think that if there was 
some way that people could be encouraged to speak whatever Welsh 
they’ve got rather than wait until they’re good enough to speak.  . .  . If 
people could be encouraged to speak whatever they’ve got, without any 
sort of fear of being mocked. (G, 56+, cryn dipyn o Gymraeg, prin, RhCT) 

 
Yn ogystal, awgrymwyd y gallai enwogion helpu gydag amlygrwydd a chwmpas 
ymgyrch i farchnata'r iaith. Fodd bynnag, gan ystyried ystod y cyfnodau bywyd, y 
sefyllfaoedd a'r gallu yn y Gymraeg, roedd cydnabyddiaeth y byddai apelio at 
bawb y gellid eu hannog i ddefnyddio'r Gymraeg yn amlach yn her.  
 
Gan droi at y gweithrediadau penodol a brofwyd yn yr ymchwil, roedd modd i'r 
cyfranogwyr yn y fforwm ar-lein wylio hysbyseb fideo ar gyfer Twf (gan 
ddefnyddio'r ddolen gyswllt uchod) a oedd yn targedu darpar rieni a rhieni 
babanod hyd at flwydd oed. Roeddent yn tueddu i feddwl ei fod wedi dyddio, nad 
oedd yn awgrymu 'angerdd' na'r gallu i ysbrydoli, a'i fod yn canolbwyntio’n 
ormodol ar y gorffennol. Hefyd, nid oedd yn glir sut yn union roedd yr unigolyn yn 
yr hysbyseb wedi elwa ar siarad Cymraeg. Yn ogystal, nid oedd cyfranogwyr (yn 
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cynnwys y rhai â phlant ifanc) yn aml yn gweld eu hunain fel y gynulleidfa darged 
o ystyried yr uned deuluol 'draddodiadol' a welwyd yn yr hysbyseb.  
 

I am afraid I have to agree with many of the participants [in the forum] here 
- the advert felt very old fashioned and didn't really encourage me to want 
to find out more or make me feel really passionate about teaching my child 
Welsh. (B, 25-40, rhugl, wythnosol, Aberaeron) 
 
Felt it was looking back instead of forwards. No, I think more needs to be 
made out of the opportunities the language can offer. Make it seem 
"sexy"? (G, 41-55, rhugl, wythnosol, Caerdydd) 

 
Er gwaethaf y feirniadaeth hon, fodd bynnag, croesawyd neges ganfyddedig yr 
hysbyseb ar brydiau gyda'i phwyslais ar blant, a'r ffaith y gall yr iaith Gymraeg 
greu cyfleoedd. 
 

Cafodd effaith arnaf wrth iddo ddweud bod yr iaith Gymraeg wedi'i helpu 
mewn bywyd, ysgol a gwaith, a gallaf gydymdeimlo gyda fe bod e moen 
gwneud yn siwr bod ei ferch yn gallu siarad Cymraeg hefyd er mwyn 
sicrhau gwell cyfle mewn bywyd. (G, 25-40, rhugl, wythnosol, Brynaman) 
 
The message is lovely, . . . I think that would be what I want for these 
[children], you know, . . . I think it's just the way it comes across, it just 
looks cheap. (B, 25-40, cryn dipyn o Gymraeg, wythnosol, RhCT) 

 
Cyflwynwyd yr ymgyrch llai diweddar Mae gen ti ddewis ar ôl Twf yng 
nghwestiynau'r fforwm ar-lein, ac roedd yn tueddu i gael ymateb mwy ffafriol.  
Gwrthgyferbyniodd y cyfranogwyr ei chyflymder gyda Twf, gan ei disgrifio fel 
gobeithiol, iau, lliwgar, mwy modern, ac yn fachog gyda galwad syml ymarferol i 
weithredu am y gallu i wneud dewis. Ystyriwyd bod y ffocws ar-lein a'r ffocws ar y 
ffôn yn debygol o apelio at y genhedlaeth iau. 
 

Hoffais i yr enghraifft hyn, roedd yr iaith yn swnio'n naturiol, roed y tiwn yn 
'catchy', roedd y lliw yn denu sylw. Hysbyseb syml a canlyniad syml, rwyf 
nawr yn gw’bod bod gennyf dewis. (G, 25-40, rhugl, wythnosol, Brynaman) 
 
Loads better. It made me not only want to listen but also to try the things 
it's talking about. Like it, like it, like it. Makes me feel positive about Welsh 
as a choice and that there are more opportunities to use it than I know 
about. Good. (G, 41-55, ychydig, dyddiol, Rhuthun) 

 
Amlygwyd rhai elfennau llai cadarnhaol ond ni ddaeth unrhyw thema gyffredin i'r 
amlwg. Ymhlith yr enghreifftiau roedd: byddai'r hysbyseb ond yn apelio at 
siaradwyr rhugl; nid oedd gan yr hysbyseb ddimensiwn emosiynol; roedd y 
gerddoriaeth yn wael, a safon y cynhyrchu'n isel. 
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6.3 Defnyddio pobl enwog a modelau rôl 
 
Roedd angen i'r ymchwil ganfod barn cyfranogwyr ynghylch defnyddio pobl 
adnabyddus i helpu i annog siaradwyr Cymraeg i ymgysylltu mwy â'r iaith. 
Weithiau awgrymwyd y cysyniad yn ddigymell gan gyfranogwyr wrth ystyried yr 
hyn y gellid ei wneud i hyrwyddo’r iaith yn fwy effeithiol.  
 
Fel y disgrifiwyd yn gynharach yn yr adroddiad, roedd rhai defnyddwyr y 
cyfryngau cymdeithasol eisoes yn dilyn unigolion proffil uchel o Gymru a oedd yn 
trydar yn y ddwy iaith (er enghraifft chwaraewyr rygbi rhyngwladol, ac Alex Jones 
o The One Show ar BBC1). Fodd bynnag, nid oedd cyfranogwyr eraill wedi 
ystyried cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â'r iaith Gymraeg drwy Twitter yn y ffordd 
hon. Cyflwynwyd y syniad i'r cyfranogwyr hynny a oedd yn defnyddio'r cyfryngau 
cymdeithasol, a rhoddwyd yr enghreifftiau canlynol iddynt o unigolion sy'n trydar 
yn Gymraeg ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ar y cyfan, nid oedd yr enghreifftiau a 
ddewiswyd yn gyfarwydd iawn i lawer o'r cyfranogwyr: 
 
 https://twitter.com/gruffingtonpost (Gruff Rhys) 
 https://twitter.com/GlynWise (Glyn Wise) 
 https://twitter.com/Nigelrefowens (Nigel Owens) 
 https://twitter.com/VaughanRoderick (Vaughan Roderick) 

 
Y farn gyffredinol yn yr ymchwil hwn oedd y gallai unigolion proffil uchel chwarae 
rôl bwysig wrth helpu i godi proffil y defnydd o'r iaith Gymraeg o ddydd i ddydd. 
Awgrymodd ymchwil gan Thomas a Roberts (2011: 05) fod prinder modelau rôl 
gwrywaidd sy'n siarad Cymraeg ar gael i fechgyn ifanc yn benodol. O ganlyniad, 
gallai darparu modelau rôl ieithyddol i siaradwyr Cymraeg ifanc gael effaith bositif 
ar batrymau iaith y dyfodol, ac ar agweddau siaradwyr Cymraeg ifanc. Gallai 
safleoedd cyfryngau cymdeithasol fod yn ddull effeithiol o hyrwyddo modelau rôl 
ieithyddol, gwrywaidd a benywaidd. 
 
Yn ôl rhai cyfranogwyr, byddai angen i'r 'enwogion' neu'r modelau rôl fod yn 
adnabyddus iawn er mwyn cael unrhyw fath o effaith, ac yn ddelfrydol, yn enwog 
y tu hwnt i Gymru (e.e. actor fel Rhys Ifans). Roedd un neu ddau o'r cyfranogwyr 
hyd yn oed wedi awgrymu unigolion proffil uchel rhyngwladol heb gysylltiad o 
gwbl â Chymru, a fyddai'n sicr yn amhosibl. Er hyn, roedd rhai o'r awgrymiadau 
hyn yn adlewyrchu beth fyddai angen ei wneud, ym marn rhai o'r cyfranogwyr, i 
unigolyn enwog fod yn effeithiol wrth godi proffil yr iaith ac annog mwy o 
ddefnydd ohoni.   
 
Gwnaed hefyd y pwynt nad oedd angen iddynt siarad Cymraeg o reidrwydd, ac y 
gallai hyn apelio i ddysgwyr neu unigolion sy'n llai hyderus yn eu sgiliau 
Cymraeg. Awgrymwyd hefyd y byddai defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel 

https://twitter.com/gruffingtonpost
https://twitter.com/GlynWise
https://twitter.com/Nigelrefowens
https://twitter.com/VaughanRoderick
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Twitter yn helpu i atgyfnerthu'r neges y gellid defnyddio Cymraeg anffurfiol, o 
ystyried y cyfyngiadau a roddir ar hyd y neges. 
 

It’s interesting, my personal view is yes, it would be good, people who are 
in the public spotlight, people you can relate to, delivering the right 
message is a good thing. (G, 41-55, ychydig, dyddiol, Rhuthun) 

 
Dwi'n credu bod y dull o ddefnyddio pobl enwog yn syniad da er mwyn 
annog pobl ifanc i’w gwylio. Rydyn yn byw mewn byd sy'n dylanwadu yn 
fawr ar beth mae y 'celebrities' yn gwneud, os mae hwn yw'r ffasiwn 
newydd, pam na allwn ni jwmpo ar y 'band wagon‘? (G, 25-40, rhugl, 
wythnosol, Brynaman) 
 
It [Twitter] probably would encourage people who had some Welsh, 
because there’s only so much you can say in 100 and so many words, so 
it’s probably more likely to be a less formal use of Welsh rather than the 
long words that people struggle to understand. (B, 25-40, rhugl, wythnosol, 
Aberaeron) 
 
If someone like him [Rhys Ifans], if he was offering a date to somebody 
who used Welsh on Facebook, then I’d be using Welsh on Facebook! (B, 
25-40, cryn dipyn o Gymraeg, prin, Brynaman) 
 
It’s good that you can get more people to talk Welsh. . . . I would probably 
talk to [Glyn Wise] in Welsh. (G, 16-24, rhugl, wythnosol, Pwllheli) 

 
Yn ystod y fforwm ar-lein, cyfeiriwyd y cyfranogwyr at fersiwn enwogion rhaglen 
S4C, cariad@iaith (http://www.s4c.co.uk/cariadatiaith2011/c_index.shtml) yn 
2012, a recriwtiodd grŵp o enwogion i ddysgu Cymraeg tra'n byw o dan yr un to. 
Ymhlith y rhai a wnaeth wirfoddoli eu barn, roedd y safbwyntiau'n gymysg. Ar un 
llaw, roedd y ffaith mai dysgwyr oedd yr enwogion yn golygu y gallai rhai 
cyfranogwyr deimlo cysylltiad â hwy. Roedd y nifer fach a oedd wedi gwylio rhai 
o'r penodau'n dueddol o fod wedi mwynhau'r rhaglen. Fodd bynnag, roedd rhai 
cyfranogwyr o'r farn bod y genre yn hen ffasiwn ac y byddai'r rhaglen mewn 
trafferth heb gystadleuwyr proffil uchel. Yn aml, nid oedd yr unigolion a wnaeth 
gymryd rhan yn y rhaglen yn 2012 yn cael eu hystyried fel enwogion 'go iawn'. 

http://www.s4c.co.uk/cariadatiaith2011/c_index.shtml
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7. Casgliadau ac argymhellion 
 
Roedd mwyafrif sylweddol y siaradwyr y cyfwelwyd â hwy (dros wyth o bob deg o 
siaradwyr) yn croesawu'r cyfle i wneud mwy yn Gymraeg a nododd chwech o 
bob deg y byddai'n dda ganddynt pe gallent siarad Cymraeg yn well. Er bod hyn 
yn galonogol am ei fod yn awgrymu parodrwydd i ddefnyddio'r Gymraeg yn 
amlach, a dyhead i siarad Cymraeg gwell, mae'r canlyniad yn amlygu thema 
gyffredin a pharhaus yn yr astudiaeth o ddiffyg hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg. 
Roedd hyd yn oed pedwar o bob deg o siaradwyr Cymraeg rhugl wedi nodi yr 
hoffent siarad Cymraeg gwell, sydd i raddau  yn annisgwyl.  
 
Mae'r diffyg hyder hwn yn cyflwyno rhwystr i ddefnyddio'r Gymraeg yn amlach yn 
eu bywyd bob dydd. Mae sawl ffordd a allai helpu i oresgyn y materion hyder 
hyn:  
 Portreadu Cymraeg anffurfiol mwy 'bob dydd' ar y radio a'r teledu a allai 

helpu i normaleiddio Cymraeg llai perffaith, ac adlewyrchu'n well y ffordd 
mae pobl yn siarad yn aml;  

 Parhau i ddefnyddio dulliau marchnata iaith wedi eu targedu, er enghraifft, 
ymgyrchoedd sy'n rhoi hyder i siaradwyr Cymraeg llai hyderus i 
ddefnyddio'r iaith sydd ganddynt;  

 Hybu defnydd ehangach o fathodynnau yn y gweithle i staff sydd â swyddi 
lle maent yn delio â'r cyhoedd i nodi eu bod yn siarad Cymraeg. Gallai'r 
bathodynnau hyn ddiwallu sawl angen: yn achos y siaradwyr llai hyderus 
yn eu gallu, bathodyn i ddangos eu bod yn ddysgwyr neu nad ydynt yn 
gwbl rugl; yn achos y rhai sydd â swyddi lle maent yn delio â'r cyhoedd 
neu'n gweithio i gyflogwr mawr, byddai’n ffordd o ddynodi siaradwyr 
Cymraeg eraill ac annog sgwrs; 

 Datblygu a marchnata mwy o gymunedau ar-lein i alluogi siaradwyr 
Cymraeg i ddefnyddio'r Gymraeg mewn amgylchedd anffurfiol i drafod 
unrhyw bwnc yn Gymraeg (er enghraifft chwaraeon, adloniant, diwylliant, 
rhianta); yn ogystal â chymunedau wedi eu hanelu at ddysgwyr; 

 Annog mwy o ddefnydd o ‘Cymraeg Clir’ ar draws y cyfryngau amrywiol, 
yn enwedig cynnwys ar-lein 
(http://www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/cymraeg_clir_llyfr.php.en).  

 
Mae'r cymariaethau â chanfyddiadau 2005 yn awgrymu bod defnydd siaradwyr 
Cymraeg o'r cyfryngau Cymraeg traddodiadol wedi parhau'n uchel er gwaethaf  
poblogrwydd y cyfryngau newydd, sianeli newydd a thechnoleg ddigidol11. Mae'r 
canfyddiad hwn yn galonogol o ystyried natur gystadleuol ar-lein a digidol. 
 
                                            
11 'Byw Bywydau Trwy Gyfrwng y Gymraeg', 2005 (Beaufort Research ar gyfer S4C, Bwrdd yr 
Iaith Gymraeg, BBC Wales a Chyngor Celfyddydau 
Cymru)http://www.s4c.co.uk/abouts4c/corporate/pdf/c_WelshLivesSummaryReport.pdf 

http://www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/cymraeg_clir_llyfr.php.en
http://www.s4c.co.uk/abouts4c/corporate/pdf/c_WelshLivesSummaryReport.pdf
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Fodd bynnag, mae defnyddwyr mwyaf rheolaidd y cyfryngau iaith Gymraeg 
traddodiadol yn parhau i fod dros 60 oed, ac mae'r astudiaeth hon yn dangos nad 
yw rhaglenni teledu na radio Cymraeg yn ymgysylltu'n effeithiol â 
chynulleidfaoedd iau. Mae'r unigolion 16-24 oed yn defnyddio rhaglenni teledu a 
radio Saesneg yn helaeth ond maent yn llai tebygol o fod yn gwylio rhaglenni 
teledu / gwrando ar raglenni radio Cymraeg. Mae hyn yn dangos bod angen 
gwneud mwy i ddiwallu anghenion pobl iau a chodi proffil y cyfryngau Cymraeg 
ymhlith y grŵp oedran hwn - yn enwedig o ystyried mai hwy oedd fwyaf tebygol o 
gytuno 'y gall diwylliant iaith Gymraeg ymddangos ychydig yn amherthnasol ar 
adegau.  
 
Ceir enghreifftiau achlysurol yn yr adolygiad llenyddiaeth sy'n nodi ymdrechion i 
annog mwy o bobl ifanc i wylio rhaglenni teledu mewn ieithoedd lleiafrifol. Gellid 
ystyried ymhellach gwneud hynny yn y Gymraeg (e.e mae South Park wedi cael 
ei drosleisio i'r Wyddeleg). Ymhlith posibiliadau eraill mae gweithdai ffilm neu 
gerddoriaeth y gellid eu hystyried fel ffordd o annog y defnydd o'r Gymraeg yn 
ogystal â chreu cynnwys Cymraeg. 
 
Ceir materion eraill sy'n ymwneud â'r iaith a phobl 16-24 oed. O fewn yr ymchwil 
hwn, nid yn unig y grŵp hwn oedd y lleiaf tebygol o ddefnyddio nifer o ffurfiau o 
Gymraeg ond roeddent hefyd yn llawer llai tebygol nag unrhyw grŵp oedran arall 
o siarad Cymraeg yn rheolaidd y tu mewn a'r tu allan i'r cartref - ac mewn 
sefyllfaoedd anffurfiol a ffurfiol. Nododd yr adolygiad llenyddiaeth ganfyddiadau 
tebyg: nododd Ó Riagáin (2008) fod angen darparu cyfleoedd i bobl ifanc 
ddefnyddio'r iaith leiafrifol addysgwyd mewn ysgolion. 
 
Dim ond hanner y grŵp 16 i 24 oed yn yr arolwg a ddisgrifiodd eu hunain fel 
siaradwyr Cymraeg rhugl. Hwy oedd leiaf tebygol o ddweud eu bod wedi cael eu 
magu yn Gymraeg gartref, ac yn hytrach, roeddent yn fwy tebygol o fod wedi 
dechrau siarad Cymraeg yn y feithrinfa neu'r ysgol gynradd. Hefyd, hwy oedd  
fwyaf tebygol o ddweud mai Saesneg yn unig oedd iaith y cartref.  Ond 
dangosodd bron i bawb yn y grŵp oedran hwn ddiddordeb mewn gwneud mwy 
yn Gymraeg, sydd oll yn dangos bod angen sicrhau mai pobl ifanc yw'r 
flaenoriaeth ar gyfer gweithredu - argymhellir gwneud mwy o ymchwil penodol 
gyda'r gynulleidfa hon er mwyn helpu i benderfynu pa gamau gweithredu i'w 
cymryd.  
 
Yn benodol, dylai'r ymchwil archwilio'n fanwl y rhai a gafodd eu haddysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg ac na chawsant eu magu fel siaradwyr Cymraeg yn y teulu, a 
ph’un ai ydynt yn parhau i ymgysylltu â'r iaith ar ôl gadael yr ysgol. Mae'r ymchwil 
hwn yn awgrymu bod llawer mwy i'w ddysgu i ddeall beth y gellid ei wneud i'w 
hannog i gadw'r Gymraeg fel rhan o'u bywyd bob dydd pan fyddant yn gadael y 
byd addysg.  
 
Yn groes i'r sefyllfa gadarnhaol gyda'r teledu, radio a'r cyfryngau printiedig, mae 
llai o siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol yn defnyddio'r cyfryngau ar-lein / digidol 
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(e.e. anfon negeseuon ebost, defnyddio gwefannau ac aps ffonau symudol). Mae 
ymgysylltiad â chynnwys ar-lein Cymraeg hefyd yn isel iawn, yn gyffredinol: mae 
llai nag un o bob pump fel arfer yn defnyddio'r Gymraeg pan fyddant ar-lein. Yn 
ogystal, mae'r arfer o ddefnyddio'r Saesneg ar-lein, yn aml heb wneud 
penderfyniad bwriadus ynghylch dewis iaith, yn gallu bod wedi'i wreiddio'n ddwfn. 
Mae'r canlyniadau'n cyflwyno her sylweddol - ond hefyd cyfle clir - am fod sianeli 
ar-lein / digidol yn cael eu defnyddio'n eang, yn enwedig ymhlith y gynulleidfa 16-
24 oed lle mae'r defnydd o’r Gymraeg yn gymharol isel.  
 
Yn fwy penodol, mae'r canfyddiadau'n dangos bod y cyfryngau cymdeithasol yn 
cynnig cyfle i ddechrau mynd i'r afael â rhai o'r gwendidau canfyddedig a gysylltir 
â'r iaith Gymraeg ar-lein, (er enghraifft ynghylch amlygrwydd cynnwys Cymraeg, 
neu'r canfyddiad bod yr iaith a ddefnyddir ar wefannau'n debygol o fod yn rhy 
ffurfiol). Er bod y defnydd o Facebook a Twitter yn is yn Gymraeg nag yn y  
Saesneg, ceir llai o wahaniaeth rhwng yr ieithoedd nag ar sianeli a chyfryngau 
eraill. Mae'r gwahaniaeth hwn ynddo'i hun yn awgrymu rhywfaint o barodrwydd i 
ddefnyddio'r Gymraeg yn y cyd-destun hwn. Felly mae annog y defnydd o'r 
Gymraeg drwy'r cyfryngau cymdeithasol yn cynnig potensial sylweddol: mae'n 
cynnig amgylchedd anffurfiol ar gyfer cyfathrebu; byddai'n helpu i sicrhau 
delwedd gyfoes i'r iaith - a chânt eu defnyddio'n sylweddol gan bobl ifanc sy'n 
defnyddio'r Gymraeg leiaf.  
 
Roedd yr ymchwil yn amlygu'r angen i fynd i'r afael â chanfyddiadau penodol a'u 
herio: y cyfle cyfyngedig i ddefnyddio'r Gymraeg ar-lein; amlygrwydd isel o'r hyn y 
gellir ei wneud ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg; a'r canfyddiad bod unrhyw 
Gymraeg a ddefnyddir ar wefannau yn debygol o fod yn anodd ei darllen. 
 
Gan barhau â'r thema ar-lein / digidol, gallai datblygiadau aps a thecstio 
rhagfynegol ddarparu cyfle ychwanegol i annog y defnydd o'r Gymraeg bob dydd, 
a gallai gynyddu perthnasedd yr iaith Gymraeg, gan normaleiddio'r Gymraeg 
mewn technoleg ddigidol. Mae'r mathau hyn o ddatblygiad hefyd yn cynrychioli'r 
potensial i newidiadau bach gael effeithiau cronnus. 
 
Ymhlith yr awgrymiadau eraill ar gyfer helpu i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ar-
lein bob dydd mae: 
 

 Sefydliadau sy'n darparu cynnwys ar-lein Cymraeg yn unol â 
deddfwriaeth iaith i gynnal archwiliad o'u darpariaeth ar-lein. Y nod 
fyddai monitro ansawdd a maint y ddarpariaeth ar-lein iaith Gymraeg 
cyn hyrwyddo'r gwasanaeth i'r cyhoedd (gallai peidio â gwneud hynny 
atgyfnerthu'r agweddau negyddol tuag at wasanaethau Cymraeg ar-
lein); 

 Defnyddio 'rhagdudalennau' i hyrwyddo'r dewis iaith ar wefannau12; 

                                            
12 Mae rhagdudalen yn dudalen o wefan sy'n gweithredu fel tudalen flaen cyn dangos yr hafan. 
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 Ystyried cynhyrchu canllawiau gorfodol ar gyfer dylunio gwefannau, fel 
y gwneir yng Nghanada. (Mae Comisiynydd y Gymraeg eisoes yn 
cynhyrchu canllawiau - sydd ar gael ar ei wefan13.) Nododd ymchwil 
flaenorol gan Deere a Cunliffe (2009) fod argaeledd cynnwys ar-lein 
Cymraeg yn amrywio. Daethant ar draws diffyg cysondeb ar nifer o 
wefannau, gyda'r deunydd Cymraeg yn llai amlwg na'r deunydd 
Saesneg. Roedd dyluniad gwan gwefannau hefyd yn ffactor a oedd yn 
rhwystro mynediad i'r we (2009: 74); 

 Parhau i gefnogi ysgolion i ddefnyddio meddalwedd Gymraeg (e.e. 
Windows, Microsoft Office, OpenOffice); 

 Mae nifer o ddarparwyr gwasanaeth y sector cyhoeddus yn defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'r cyhoedd; gallai fod yn fuddiol 
adolygu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sefyllfaoedd hyn, a chynnig 
canllawiau ar arferion da. 

 
Cred Uidhilin (2013: 146) fod technolegau newydd wedi gostwng y rhwystrau i 
gynhyrchu a chyhoeddi sy'n fanteisiol i ddysgu iaith leiafrifol. Felly mae Web 2.0 
a thu hwnt yn darparu cyfleoedd penodol i ddysgu iaith. Fodd bynnag, nododd yr 
ymchwil hwn bod ymwybyddiaeth gyfyngedig o'r dulliau sy'n bodoli i gefnogi'r 
defnydd o'r Gymraeg gyda thechnolegau newydd, ac i ddysgwyr (e.e. y botwm 
'Vocab'). 
 
Yn fwy cyffredinol, gellid parhau i godi proffil cyfryngau digidol a thechnoleg 
Gymraeg drwy fentrau a gwobrau sy'n seiliedig ar ffilmiau (e.e. fel rhan amlwg o 
ddigwyddiadau'r Eisteddfod Genedlaethol), er enghraifft, yr ap, gwefan, blog 
neu'r ffilm fer Gymraeg orau14. Un elfen allweddol o ffocws mentrau o'r fath 
fyddai ymgysylltu â phobl ifanc i greu cynnwys yn Gymraeg, yn ogystal â mentrau 
mwy masnachol.  Efallai y byddai angen codi proffil mentrau sy'n bodoli eisoes 
hyd yn oed, fel Cronfa Ddigidol S4C15. Posibiliad arall fyddai i S4C ddarlledu'r 
cynnwys cartref gorau, yn debyg i Cân i Gymru, ond gyda ffilmiau byr. 
 
Yn amlwg, mae'r rhyngrwyd yn ddull cost effeithiol o ymgysylltu mewn ffordd 
wedi'i thargedu yn Gymraeg, er enghraifft cysylltu drwy fforymau gyda siaradwyr 
Cymraeg eraill yn yr ardal, ond hefyd o ran marchnata. Nododd yr ymchwil sut y 
                                            
13 
http://www.comisiynyddygymraeg.org/English/Publications%20List/20120518%20DG%20S%20T
echnology%20Websites%20and%20Software%20Welsh%20Language%20Considerations.pdf   
14 Bydd Y Labordy'n cynnig y cyfle i bedwar unigolyn eithriadol i archwilio a datblygu eu sgiliau i 
ysgrifennu drama ar gyfer y teledu, ffilm, theatr a radio. Caiff Y Labordy ei gyllido gan Creative 
Skillst Cymru ac Asiantaeth Ffilm Cymru. (http://www.s4c.co.uk/e_press_level2.shtml?id=793) 

30ain Mai 2013: prosiect ffilm newydd a lansiwyd yn yr Urdd, gydag S4C, Cwmni Da a Film Club 
Wales yn gweithio ar brosiect Comisiynydd Plant Cymru, ‘Dyma Fi’ 
http://www.s4c.co.uk/e_press_level2.shtml?id=794 
15 6ed Awst 2012: Cronfa Cyfryngau Digidol S4C yn cael ei lansio, £4m dros 4 blynedd  
http://www.s4c.co.uk/e_press_level2.shtml?id=675 

http://www.comisiynyddygymraeg.org/English/Publications%20List/20120518%20DG%20S%20Technology%20Websites%20and%20Software%20Welsh%20Language%20Considerations.pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.org/English/Publications%20List/20120518%20DG%20S%20Technology%20Websites%20and%20Software%20Welsh%20Language%20Considerations.pdf
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gallai digwyddiadau allweddol mewn bywyd fod yn drobwynt - naill ai'n 
gadarnhaol neu'n negyddol - i ymgysylltiad siaradwyr Cymraeg â'r iaith. Byddent 
hefyd yn darparu themâu priodol i farchnata'r iaith (er enghraifft, gadael ysgol, 
dechrau'r brifysgol, cael babi, dysgu fel oedolyn). Mae'n bosibl y bydd angen 
gwneud gwaith ymchwil pellach i olrhain y defnydd o iaith yn ystod camau 
allweddol bywyd yn fanylach. 
 
Ymhlith y themâu ar gyfer marchnata negeseuon a allai apelio mae: 
 Sut y gallai'r iaith wella cyfleoedd cyflogaeth; 
 Parhau i ganolbwyntio ar rieni newydd a'r hyn y gallai'r iaith Gymraeg ei 

olygu i'w plant - nid yn unig o ran cyfleoedd yn nes ymlaen yn eu bywyd, 
ond fel rhan o'u hunaniaeth a dyfodol yr iaith; 

 Annog pobl i ymrwymo i newidiadau bach a allai arwain at fwy o hyder i 
ddefnyddio'r Gymraeg, yn ogystal ag arwain at ganlyniadau cadarnhaol i'r 
iaith ei hun. Gallai'r negeseuon hyn herio'r ymddygiad presennol fel dewis 
siarad Cymraeg yn hytrach na Saesneg gyda ffrind sy'n siarad Cymraeg; 
neu roi gwybod i siaradwyr Cymraeg o'r newidiadau y gallent ei wneud 
gyda chyngor ymarferol (er enghraifft rhoi cynnig ar aps, gosodiadau 
meddalwedd neu wefannau newyddion / chwaraeon Cymraeg);  

 Gellid herio diffyg hyder o ran beth yw'r peth gwaethaf a allai ddigwydd pe 
bai pobl yn defnyddio mwy o Gymraeg yn erbyn y teimlad cadarnhaol o 
gyflawniad ar ôl cymryd y cam a defnyddio'r iaith yn llwyddiannus; 

 Gellid defnyddio'r thema hunaniaeth a ddisgrifir yn yr adroddiad hwn ar y 
cyd â buddion go iawn drwy amlygu'r hyn y gallai siaradwyr Cymraeg ei 
wneud i'r iaith Gymraeg, yn ogystal â’r hyn y gallai'r iaith Gymraeg ei 
wneud iddynt hwy. 

 
Mae rhaglenni teledu a radio yn parhau i ddarparu cyfle go iawn i helpu i ddod a’r 
iaith Gymraeg i fywyd bob dydd. Ymddengys bod angen hyrwyddo dewis 
presennol cynnwys rhaglenni teledu a radio yn fwy eang (er enghraifft drama, 
comedi a cherddoriaeth), a'r ffyrdd gwahanol o gael mynediad i'r cynnwys hwnnw 
(er enghraifft, gwasanaethau ar alw a phodlediadau). I ryw raddau, gallai 
problemau fod yn fwy cysylltiedig â'r diffyg ymwybyddiaeth o gynnwys a 
chamdybiaethau, yn hytrach nag ansawdd y cynnwys. Mae gwaith marchnata 
pellach ar gyfer rhaglenni neu orsafoedd Cymraeg ar sianeli Saesneg yn fwy 
tebygol o helpu yn hyn o beth.  
 
I gloi, mae'r gweithle yn lleoliad allweddol i greu rhwydweithiau Cymraeg, gan 
alluogi siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio'r iaith, tra'n cynnig mwy o gyfleoedd i 
ddatblygu gyrfa ar yr un pryd i rai. Gallai hyn, yn ei dro, fod yn neges i'w 
hymgorffori mewn ymgyrchoedd marchnata’r iaith yn y dyfodol, fel y disgrifiwyd 
uchod. Mae pethau gweledol fel bathodynnau, troedynnau ebost, ac arwyddion 
desg wedi cael eu defnyddio ers peth amser fel ffordd o adnabod siaradwyr 
Cymraeg sydd mewn swyddi lle maent yn delio â chwsmeriaid (ac ymhlith staff 
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mewn sefydliadau mwy o faint). Mae'r hwb eithaf rhad hwn yn werth ei ystyried 
ymhellach ar yr amod y caiff ei ategu mewn ffordd gynaliadwy.   
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8. Atodiadau 
 
8.1 Atodiad I - dull ymchwilio a'r sampl 
 
Y cam meintiol 
 
Roedd elfen feintiol yr ymchwil yn cynnwys cyfweliadau dros y ffôn gyda sampl o 
483 o siaradwyr Cymraeg ledled Cymru, gan ddefnyddio Omnibws Siaradwyr 
Cymraeg Beaufort hydref 2012.  Caiff sampl gynrychioladol o 500 o oedolion sy'n 
siarad Cymraeg 16 oed a throsodd eu cyfweld ar gyfer pob cam drwy CATI 
(Cyfweliadau dros y ffôn gyda Chymorth Cyfrifiaduron). At ddibenion y gwaith 
ymchwil hwn, dim ond y rhai a ddisgrifiodd eu hunain fel unigolion a oedd yn 
gallu siarad 'ychydig' o Gymraeg oedd yn gymwys - cafodd y rhai a oedd yn gallu 
siarad 'ychydig o eiriau' eu sgrinio allan, gan leihau cyfanswm maint y sampl 
Omnibws o 504 i 483.   
 
Mae Arolwg Omnibws Siaradwyr Cymraeg Beaufort wedi'i ddylunio i fod yn 
gynrychioladol o’r boblogaeth sy’n siarad Cymraeg (16 oed +) yng Nghymru. Gan 
ddefnyddio data o'r Cyfrifiad mwyaf diweddar sydd ar gael, mae'r arolwg yn 
ystyried y cyfrannau sy'n gallu siarad Cymraeg mewn tri rhanbarth o Gymru gan 
ddefnyddio cyfuniad o awdurdodau unedol (canolbarth a'r gorllewin, gogledd a de 
ddwyrain). Ym mhob cam, cyfwelwyd â sampl ffres o 500 o ymatebwyr, gyda 
chwotâu wedi eu gosod er mwyn adlewyrchu’r proffil demograffig siaradwyr 
Cymraeg yn ôl oedran o fewn rhyw a rhanbarth ac nid oes mwy nag un person o 
bob cartref yn cael eu cyfweld. 
 
Caiff y sampl ei gyrchu gan UK Changes, sef darparwr sampl arolwg arbenigol. 
Cesglir rhestr o rifau ffôn a gynhyrchir ar hap drwy system Deialu Digidol ar Hap 
(RDD), a chaiff y rhifau eu sgrinio i sicrhau bod y rhai sy'n debygol o fod yn rhifau 
busnes yn cael eu heithrio.  Mae system CATI Beaufort yn cyflwyno rhifau ar hap 
o fewn y rhestr ar gyfer pob ardal er mwyn i'r cyfwelydd eu ffonio. Ar ôl ffonio rhif, 
gofynnir cwestiwn cyflwyniadol ('Ydych chi'n siarad Cymraeg?)' i weld a yw'r 
ymatebydd yn siarad Cymraeg ac felly'n gymwys ar gyfer cyfweliad, yna gofynnir 
cyfres o gwestiynau sgrinio i sicrhau eu bod yn ffitio i'r cwotâu.  
 
Cynhelir y cyfweliadau dros y ffôn drwy ganolfan benodedig CATI (Cyfweliadau 
Personol gyda Chymorth Cyfrifiaduron) Beaufort yng Nghaerdydd.  Defnyddir 
holiadur dwyieithog ac mae pob cyfwelydd sy'n gweithio ar yr arolwg yn rhugl yn 
Gymraeg, felly mae pob ymatebydd yn cael cynnig cyfweliad yn y Gymraeg neu'r 
Saesneg a gallant gymryd rhan yn eu dewis iaith. 
 
Cynhaliwyd y cyfweliadau ar gyfer yr arolwg hwn rhwng 6 Tachwedd a 7 Rhagfyr 
2012 ac roeddent yn seiliedig ar yr holiadur strwythuredig a atodwyd (gweler 
Atodiad II).   
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Y cam ansoddol 
 
Lluniwyd tair elfen ar gyfer y rhan hon o'r ymchwil i'n helpu i ryngweithio â'r 
cyfranogwyr yn y ffordd orau posibl. Yr elfen graidd oedd cyfweliad gartref gyda 
phob cyfranogwr ac aelodau eraill o'r cartref lle yr oedd yn briodol. Cynhaliwyd 
dau gam arall cyn y cyfweliadau: roedd y cyntaf yn canolbwyntio ar ddefnyddio 
dyddiadur i gasglu enghreifftiau o ymddygiad bob dydd mewn perthynas â 
defnyddio'r iaith; roedd yr ail yn cynnwys gwahodd cyfranogwyr i gymryd rhan 
mewn fforwm ar-lein i drafod y pynciau mewn grŵp ac archwilio cynnwys digidol 
penodol.  
 
Mae'r diagram isod yn dangos y prif gamau hyn: 
 

 
 
Cam cychwynnol a’r dyddiadur 
 
Ar ôl eu recriwtio cysylltwyd â 30 o gyfranogwyr dros y ffôn i gael trafodaeth fer, 
gyflwyniadol i ddod i'w hadnabod, ac esbonio beth fyddai angen iddynt ei wneud i 
gymryd rhan yn yr astudiaeth. Cawsant eu hannog i gadw dyddiadur am dri neu 
bedwar diwrnod (yn cynnwys diwrnod dros y penwythnos) gan ddisgrifio 
agweddau ar eu bywydau bob dydd a'u defnydd o'r iaith. Ni roddwyd pwyslais ar 
yr iaith Gymraeg er mwyn sicrhau na ddylanwadwyd ar ymddygiad nodweddiadol 
yn yr ymchwil.  Gwnaeth 27 allan o 30 o gyfranogwyr gwblhau'r dyddiadur. 
 
Fforwm ar-lein 
 
Cynhaliwyd y fforwm ar-lein dros gyfnod o saith diwrnod, ac roedd yn rhoi'r cyfle i 
gyfranogwyr gymharu profiadau a theimlo fel rhan o grŵp mwy o faint. Roedd 
hefyd yn amgylchedd i'r cyfranogwyr drafod beth mae'r iaith Gymraeg yn ei olygu 
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iddynt, ac adrodd yn ôl ar eu barn ar gynnwys penodol yn y cyfryngau / cynnwys 
digidol. Gwnaeth cyfanswm o 23 allan o 30 o gyfranogwyr gymryd rhan yn y 
fforwm. 
 
Cyfweliad gartref 
 
Roedd cynnal y cam hwn yn y cartref yn ein helpu i gael darlun gwell o bob 
cyfranogwr a, lle y bo'n briodol, yr awyrgylch teuluol. Roedd y sgyrsiau'n 
ddistrwythur ond yn canolbwyntio ar ymddygiad, profiadau ac agweddau. 
Roeddent hefyd yn cynnwys canlyniadau'r dyddiadur a'r fforwm ar-lein. Gwnaeth 
y 30 cyfranogwr gwreiddiol a recriwtiwyd gymryd rhan yn y cam hwn.  
 
Nod y sampl ansoddol oedd cynnwys cymysgedd o ran rhuglder, amlder 
defnyddio'r iaith Gymraeg, ar ba gam yn ystod eu bywyd roedd y cyfranogwyr 
wedi dechrau siarad Cymraeg, cyfnod yn eu bywyd, lleoliad a grŵp economaidd-
gymdeithasol. Roedd yr amrywiaeth hwn yn cynnig ystod eang o enghreifftiau o 
sut, pam ac i ba raddau roedd yr iaith Gymraeg yn cael ei chynnwys ym 
mywydau siaradwyr Cymraeg bob dydd.  Cynhaliwyd y 30 o gyfweliadau'n 
gyfartal ar draws Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Rhydaman, Aberaeron, 
Pwllheli a Rhuthun. Mae'r tabl drosodd yn dangos dadansoddiad o'r sampl 
ansoddol.  
 
Yn ystod y cam recriwtio, gwnaeth y cyfranogwyr ddiffinio eu lefel eu hunain o 
ruglder a pha mor aml roeddent yn defnyddio'r Gymraeg, gan ateb y cwestiynau 
canlynol:  
 
Rhuglder: Pa un o'r rhain sy'n disgrifio eich gallu i siarad Cymraeg orau? 
 Rwy'n rhugl yn Gymraeg 
 Rwy'n gallu siarad cryn dipyn o Gymraeg 
 Rwy'n gallu siarad ychydig o Gymraeg 
 Rwy'n gallu dweud ychydig o eiriau (heb eu recriwtio) 

 
Amlder defnyddio'r iaith: Ar gyfartaledd, pa mor aml ydych chi'n defnyddio'r 
Gymraeg? Gall hyn olygu siarad, darllen, ysgrifennu, gwrando, gwylio, dysgu yn 
Gymraeg. 
 Bob dydd 
 Bob wythnos 
 Llai aml na phob wythnos 
 Anaml iawn / byth 
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Rhuglder 

siarad 
Cymraeg, 
defnydd 

Cyfanswm 

Dechrau 
siarad 

Cymraeg 
gartref 

Addysg drwy 
gyfrwng y 
Gymraeg  

Dysgu 
Cymraeg fel 
pwnc ysgol 

Dysgwr 
hŷn 

Rhugl; 
defnyddio'n 

ddyddiol 
8 6 1 1  

Rhugl; 
defnyddio'n 
wythnosol 

4 2  2  

Rhugl;  
defnyddio'n 
llai aml nag 
wythnosol 

2  1 1  

 
Siarad cryn 

dipyn o 
Gymraeg; 

defnyddio'n 
ddyddiol 

2 1 1   

Siarad cryn 
dipyn o 

Gymraeg; 
defnyddio'n 
wythnosol 

4 1 1 1 1 

Siarad cryn 
dipyn o 

Gymraeg; 
defnyddio'n 
llai aml nag 
wythnosol 

5 1 3 1  

      
Siarad 

ychydig; 
defnyddio'n 

ddyddiol 

3   1 2 

Siarad 
ychydig; 

defnyddio'n 
wythnosol 

0     

Siarad 
ychydig; 

defnyddio'n 
llai aml nag 
wythnosol 

2   2  

 
Cynhaliwyd y gwaith maes ansoddol rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2013.  
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Adolygiad llenyddiaeth 
 
Roedd Dr Cynog Prys o Brifysgol Bangor yn gyfrifol am yr adolygiad o 
lenyddiaeth ryngwladol a chenedlaethol ar gyfer y prosiect hwn. Mae 
canfyddiadau'r adolygiad wedi cael eu hymgorffori i brif gorff yr adroddiad lle y 
bo'n briodol. Ceir llyfryddiaeth ar gyfer cynnwys yr adolygiad yn Atodiad IV. 
angen newid y Saesneg hefyd. 
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8.2 Atodiad II – Holiadur yr Arolwg 
 
 
RQ1 Can I ask, do you speak Welsh? 
IF YES, ASK IF FLUENT OR NOT FLUENT 
 

  1  YES, fluently 
  2  YES, not fluently 
  3  NO  THANK & CLOSE ‘A’ 

 
RQ1 Ga'i ofyn, ydych yn siarad Cymraeg? 
OS YDW, HOLWCH OS YDYNT YN RHUGL? 
 
 1  YDW, rhugl 
 2  YDW, ddim yn rhugl 
 3  NA  THANK & CLOSE ‘A’ 
 
 
RQ2 I have the questions in English or in Welsh. Which language would you prefer to 
continue with the interview? 
 

  1  Prefer English 
  2  Prefer Welsh 
  3  Don't know\Don't mind 

 
RQ2 Mae gen i'r cwestiynau yn Saesneg ac yn Gymraeg. Pa iaith fyddai orau gennych 
ar gyfer y cyfweliad? 
 
 1  Mae'n well gen i Saesneg 
 2  Mae'n well gen i Gymraeg 
 
 
RQ3a Just so that I can make sure that we interview a representative sample of people, 
can I ask for your age please? 
RECORD EXACT AGE 
 
____ 
 
RQ3a Dim ond er mwyn gwneud yn siwr ein bod yn cyfweld â sampl gynrychiadol o bobl, 
allai holi beth yw eich oedran os gwelwch yn dda? 
COFNODWCH UNION OEDRAN 
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ASK IF REFUSE EXACT AGE 
RQ3b Please could I ask which age bracket you fall into for sampling purposes... 
RQ3b Allwch chi ddweud wrtha’ i ym mha grŵp oedran ydych chi ynddo ar gyfer 
samplo..... 
 

  1  16-24 
  2  25-39 
  3  40-59 
  4  60+ 
  5  Refused  THANK & CLOSE ‘B’ 

 
 
RQ4 INTERVIEWER CODE GENDER 
 

  1  Male 
  2  Female 

 
RQ4 CYFWELYDD I GODIO RHYW 
 
 1  Gwryw 
 2  Benyw 
 
 
Q1. Which of the following best describes your ability in Welsh? 
 READ OUT 
 
 I’m fluent in Welsh      CONTINUE 
 I can speak a fair amount of Welsh   CONTINUE 
 I can speak a little Welsh    CONTINUE 
 
 I can say a few words     GO TO NEXT SECTION 
 
 
C1. Pa un o’r canlynol sydd yn disgrifio eich gallu yn y Gymraeg? 
 DARLLENWCH YN UCHEL 
 
 Rwy’n rhugl yn Gymraeg 
 Gallaf siarad cryn dipyn o Gymraeg 
 Gallaf siarad ychydig o Gymraeg 
 
 Gallaf ddweud ychydig o eiriau – I'R ADRAN NESAF 
 
 
Q2. Which of the following best describes when you started to speak Welsh? 
 READ OUT 
 
 As a young child at home 
 In nursery or primary school (age 4-10) 
 In secondary school (age 11 upwards) 
 In college or university 
 After leaving full-time education 
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C2. Pa un o’r canlynol sydd orau i ddisgrifio pryd y dechreuoch chi siarad Cymraeg? 
 DARLLENWCH YN UCHEL 
 
 Fel plentyn ifanc adref 
 Yn y feithrinfa neu ysgol gynradd (oed 4-10) 
 Yn yr ysgol uwchradd (oed 11 i fyny) 
 Yn y coleg neu’r brifysgol 
 Ar ôl gadael addysg llawn amser 
 
 
QE. How many of the following live in your household: 
Faint o’r canlynol sy’n byw yn eich cartref? 
 
WRITE IN NUMBER FOR EACH OF THE THREE CATEGORIES (WRITE IN "00" IF 
NONE). 
YSGRIFENNWCH RIF AR GYFER Y TRI CHATEGORI (YSGRIFENNWCH "00" OS 
NAD OES UN) 
 
1: Children aged 0-2 
 
2: Children aged 3-15 
 
3: Adults aged 16+  
 
Plant oed 0-2  
Plant oed 3-15 
Oedolion 16+ 
 
 
Just to check, Including yourself there are [TOTAL IN HOUSEHOLD] people in your 
household.  Is this correct? 
I gadarnhau, gan gynnwys chi eich hun, mae yna [CYFANSWM YN Y CARTREF] o bobl 
yn eich cartref.  Ydy hyn yn gywir? 
 
SELECTING NO WILL GO BACK TO HOUSEHOLD COMPOSITION QUESTION TO 
CORRECT THE ANSWERS THAT WERE GIVEN 
 
 1  Yes 
 2  No 
 
BYDD DEWIS NA YN EICH CYFEIRIO YN ÔL AT Y CWESTIWN BLAENOROL I 
GYWIRO'R ATEBION 
 
 
ASK IF CHILDREN 3 – 15 YRS OLD IN HOUSEHOLD: 
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QF. Can the children that are aged 3-15 years old in your household speak Welsh? IF 
YES; Is that fluently? 
 
 1  Yes - fluently 
 2  Yes - but not fluently 
 3  No 
 5  Refused 
 
A yw’r plant sydd rhwng 3-15 oed yn eich cartref yn gallu siarad Cymraeg? Os ydynt; A 
ydynt yn rhugl? 
 
Ydyn - yn rhugl 
Ydyn - ond ddim yn rhugl 
Na 
Gwrthod ateb 
 
 
ONLY ASK IF 2+ PERSON HOUSEHOLD: 
Q3. And which of the following best describes the spoken language of your home? 
 READ OUT ALL [CODES 1 to 5 ROTATED] 
 
 1. Only English  
 2. Only Welsh 
 3. Mostly English  
 4. Mostly Welsh 
 5. Welsh and English equally 
 6. Mostly another language 
 
GOFYNNWCH OS OES 2+ O BOBL YN Y CARTREF: 
C3. A pha un o’r canlynol sydd yn disgrifio iaith lafar eich cartref orau? 
 DARLLENWCH POB OPSIWN YN UCHEL 
 

1. Saesneg yn unig 
2. Cymraeg yn unig 
3. Saesneg yn bennaf 
4. Cymraeg yn bennaf 
5. Y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal 
6. Iaith arall yn bennaf 

 
 
Q4. Next some questions about what you do and don’t do in Welsh and English. 

Have you done each of the following in the last month? 
 READ OUT 
 
 If ‘yes (done in the last month) ask: 
 “And was that in the last week?” 
 
C4. Yn dilyn mae ambell gwestiwn ynghylch beth ydych chi, a beth nad ydych chi'n ei 

wneud yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ydych chi wedi gwneud y canlynol o fewn y 
mis diwethaf? 

 DARLLENWCH YN UCHEL 
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 Os mai ‘ydw’ yw’r ateb (ac maen nhw wedi gwneud yn y mis diwethaf) 

gofynnwch: 
 “Ac oedd hynny yn yr wythnos ddiwethaf?” 
 

[ORDER ROTATED IN PAIRS, & ALTERNATED 
BETWEEN ASKING ABOUT ENGLISH/WELSH 1st] 

Yes (in last 
month) 

Ydw (yn y 
mis 

diwethaf) 

Yes (in last 
week) 

Ydw (yn yr 
wythnos 

ddiwethaf) 

No 
Nac 
ydw 

Don’t know / 
Not 

Applicable 
Ddim yn 

gwybod/ ddim 
yn berthnasol 

Listened to Welsh Language radio 
Gwrando ar y radio yn Gymraeg 

    

Listened to English Language radio 
Gwrando ar y radio yn Saesneg  

    

Watched Welsh Language TV 
Gwylio’r teledu yn Gymraeg 

    

Watched English Language TV 
Gwylio’r teledu yn Saesneg 

    

Used Welsh language software on a computer (e.g. 
Welsh language Microsoft Office, Cysill or Cysgeir) 
Defnyddio meddalwedd Gymraeg ar y cyfrifiadur 
(e.e. Microsoft Office Cymraeg, Cysill neu Cysgeir) 

    

Used English language software on a computer 
Defnyddio meddalwedd Saesneg ar y cyfrifiadur 

    

Watched a Welsh language video online (such as 
on YouTube, S4C Clic or BBC iPlayer) 
Gwylio fideo yn Gymraeg ar-lein (fel YouTube, S4C 
Clic neu BBC iPlayer) 

    

Watched an English language video online (such as 
on YouTube or BBC iPlayer) 
Gwylio fideo yn Saesneg ar-lein (fel YouTube neu 
BBC iPlayer)   

    

Used a Welsh-language App 
Defnyddio aps yn Gymraeg 

    

Used an English-language App 
Defnyddio aps yn Saesneg 

    

Sent an e-mail in Welsh 
Anfon e-bost yn Gymraeg 

    

Sent an e-mail in English 
Anfon e-bost yn Saesneg 

    

Sent a text in Welsh 
Anfon tecst yn Gymraeg 

    

Sent a text in English 
Anfon tecst yn Saesneg 

    

Used Welsh on Twitter (e.g. tweeted or read Welsh 
tweets) 
Defnyddio Cymraeg ar Twitter (e.e. wedi trydar neu 
wedi darllen tweets Cymraeg) 

    

Used English on Twitter (e.g. tweeted or read     
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English tweets) 
Defnyddio Saesneg ar Twitter (e.e. wedi trydar neu 
wedi darllen tweets Saesneg) 
Used Welsh on Facebook (e.g. reading, posting or 
messaging in Welsh) 
Defnyddio Cymraeg ar Facebook (e.e. darllen, 
postio neu anfon negeseuon Cymraeg) 

    

Used English on Facebook (e.g. reading, posting or 
messaging in English) 
Defnyddio Saesneg ar Facebook (e.e. darllen, 
postio neu anfon negeseuon Saesneg) 

    

Read a magazine or newspaper in Welsh 
Darllen cylchgronau neu bapurau newydd yn 
Gymraeg 

    

Read a magazine or newspaper in English 
Darllen cylchgronau neu bapurau newydd yn 
Saesneg 

    

Used or visited a website in Welsh  
Defnyddio gwefannau yn Gymraeg  

    

Used or visited a website in English  
Defnyddio gwefannau Saesneg 

    

 
 
Q5. Could you now please tell me if you ‘always’, ‘usually’, ‘sometimes’ or ‘never’ do 

each of the following…? 
READ OUT 

 
C5. Nawr, allwch chi ddweud os ydych chi ‘bob amser’, ‘fel arfer’, ‘weithiau’, neu 
 ‘byth’ yn gwneud y canlynol...? 

DARLLENWCH YN UCHEL 
 

[ORDER ROTATED] 
 

Always 
Bob 

amser 

Usually 
Fel 

arfer 

Some-
times 

Weithia
u 

Never 
Byth 

Don’t know 
/ Not 

Applicable 
Ddim yn 
gwybod/ 
ddim yn 

berthnasol 
Speak Welsh at home 
Siarad Cymraeg adref 

     

Use Welsh on-line in any way, for web searches, 
social media, or e-mailing 
Defnyddio’r Gymraeg ar-lein mewn unrhyw 
ffordd, ar gyfer chwilio’r we, cyfryngau 
cymdeithasol, neu e-bostio 

     

Speak Welsh with friends  
Siarad Cymraeg gyda ffrindiau 

     

Speak Welsh when out and about in your local 
area 
Siarad Cymraeg pan ydych allan yn eich ardal 
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leol 
Speak Welsh at work  
Siarad Cymraeg yn y gweithle 

     

Speak Welsh when dealing with organisations or 
with people other than family and friends (e.g. 
customers at work) 
Siarad Cymraeg wrth ddelio gyda sefydliad neu â 
phobl ar wahân i’ch teulu a ffrindiau (e.e. 
cwsmeriaid yn y gwaith) 

     

Fill in the Welsh Language version of official 
forms 
Llenwi fersiwn Gymraeg ffurflenni swyddogol 

     

 
 
 
Q6. Have you done each of the following in the last year? 

READ OUT 
 
C6. A ydych wedi gwneud y canlynol yn y flwyddyn diwethaf? 

DARLLENWCH YN UCHEL 
 
[ORDER ROTATED] Yes 

Ydw 
No 
Nac 
ydw 

Don’t know / Not 
Applicable 
Ddim yn 

gwybod/ ddim 
yn berthnasol 

Attended or participated in an organised social or 
cultural event or activity through the medium of 
Welsh (e.g. concert, film, eisteddfod, club, choir 
or association) 
Mynychu neu gymryd rhan mewn digwyddiad 
neu weithgaredd gymdeithasol neu ddiwylliannol 
wedi’i drefnu drwy gyfrwng y Gymraeg (e.e. 
cyngerdd, ffilm, eisteddfod, clwb, côr neu 
gymdeithas) 

   

Attended or participated in an organised social or 
cultural event or activity through the medium of 
English (e.g. concert, film, arts festival, club, 
choir or association) 
Mynychu neu gymryd rhan mewn digwyddiad 
neu weithgaredd gymdeithasol neu ddiwylliannol 
wedi’i drefnu drwy gyfrwng y Saesneg (e.e. 
cyngerdd, ffilm, eisteddfod, clwb, côr neu 
gymdeithas) 

   

Attended or participated in an organised sporting 
event or activity through the medium of Welsh 
(e.g. sports club, association or course) 
Mynychu neu gymryd rhan mewn digwyddiad 
neu weithgaredd chwaraeon wedi’i drefnu drwy 
gyfrwng y Gymraeg (e.e. clwb chwaraeon, 
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gymdeithas neu gwrs) 
Attended or participated in an organised sporting 
event or activity through the medium of English 
(e.g. sports club, association or course) 
Mynychu neu gymryd rhan mewn digwyddiad 
neu weithgaredd chwaraeon wedi’i drefnu drwy 
gyfrwng y Saesneg (e.e. clwb chwaraeon, 
gymdeithas neu gwrs) 

   

Read a Welsh language printed book 
Darllen llyfr yn y Gymraeg 

   

Read an English language printed book  
Darllen llyfr yn y Saesneg  

   

Read an e-book in Welsh 
Darllen e-lyfr yn y Gymraeg 

   

Read an e-book in English 
Darllen e-lyfr yn y Saesneg 

   

 
 
Q7. And have you attended either of these eisteddfodau in the last two years…? 
 READ OUT 
 
C7. Ac ydych chi wedi mynychu un o’r eisteddfodau hyn yn ystod y ddwy flynedd 

diwethaf? 
DARLLENWCH YN UCHEL 

 
[ORDER ROTATED] Yes 

Ydw 
No 
Nac 
ydw 

Don’t know / can’t 
remember 

Ddim yn gwybod/ 
ddim yn cofio 

The National Eisteddfod (held in the Vale of 
Glamorgan in 2012, and in Wrexham in 2011) 
Eisteddfod Genedlaethol Cymru (a gynhaliwyd 
ym Mro Morgannwg yn 2012, ac yn Wrecsam yn 
2011) 

   

The Urdd Eisteddfod (held in Glynllifon, near 
Caernarfon in 2012, and in Swansea in 2011) 
Eisteddfod yr Urdd (a gynhaliwyd yng Nglynllifon, 
ger Caernarfon yn 2012, ac yn Abertawe yn 
2011) 

   

 
 
Q8. I will now read out a number of statements other people have made about the 

Welsh language.  Please tell me if whether you agree strongly, agree, neither 
agree nor disagree, disagree, or disagree strongly with each statement. 

 READ OUT 
 
C8. Rydw i nawr am ddarllen nifer o safbwyntiau mae pobl eraill wedi eu datgan 

ynghylch yr iaith Gymraeg.  Nodwch os ydych chi un ai yn cytuno’n gryf, cytuno, 
ddim yn cytuno nac yn anghytuno, anghytuno neu anghytuno’n gryf gyda phob 
safbwynt. 
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DARLLENWCH YN UCHEL 
 

[ORDER ROTATED] Agree strongly 
Cytuno’n gryf 

Agree 
Cytuno 

Neither 
agree nor 
disagree 
Ddim yn 

cytuno nac 
yn 

anghytuno 

Disagree 
Anghytuno 

Disagree 
strongly 

Anghytuno
’n gryf 

Don’t kno   
not applic  

Ddim y  
gwybod/ d  
yn berthna  

Welsh language culture 
can seem a bit irrelevant 
at times 
Gall ddiwylliant iaith 
Gymraeg ymddangos 
ychydig yn amherthnasol 
ar adegau 

      

I feel more comfortable 
speaking Welsh than 
English 
Rwy’n teimlo’n fwy 
cyfforddus yn siarad 
Cymraeg na Saesneg  

      

I’d welcome the 
opportunity to do more in 
Welsh 
Byddwn yn croesawu’r 
cyfle i wneud mwy yn y 
Gymraeg  

      

I wish I could speak 
better Welsh 
Hoffwn allu siarad 
Cymraeg yn well  
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Q9. Now turning to your views on what’s available in  the Welsh language  Please tell 

me how satisfied or dissatisfied you are with each of the following…? 
 If ‘satisfied’/’dissatisfied’ ask: “Is that ‘very’ or ‘fairly’ satisfied/dissatisfied? 
 READ OUT 
 
C9. Nawr, gan roi eich barn ar beth sydd ar gael yn y Gymraeg. A fedrwch nodi pa 

mor fodlon neu anfodlon ydych chi gyda phob un o’r canlynol....? 
 Os yn fodlon/ anfodlon gofynnwch: “Ydi hynny’n fodlon/anfodlon ‘iawn’ neu yn 

‘weddol’ fodlon/anfodlon?” 
DARLLENWCH YN UCHEL 

 
[STATEMENT ‘A’ TO ALWAYS 
APPEAR FIRST (OTHERS 
ROTATED)] 
 

Very 
satisfied 
Bodlon 

iawn 

Fairly 
satisfied 
Gweddol 

fodlon 

Neither 
satisfied 

not 
dissatisfi

ed 
Ddim yn 
fodlon 

nac 
anfodlon 

Fairly 
dissatisfi

ed 
Gweddol 
anfodlon 

Very 
dissatisfi

ed 
Anfodlon 

iawn 

Don’t know 
/ not 

applicable 
Ddim yn 
gwybod/ 
ddim yn 

berthnasol 

a) The amount of information, 
material and services available 
in Welsh generally 
Faint o wybodaeth, deunydd a 
gwasanaethau sydd ar gael yn y 
Gymraeg yn gyffredinol 

      

b) How easy it is to find Welsh 
language information, material 
and services online 
Pa mor hawdd yw dod o hyd i 
wybodaeth,  deunydd a 
gwasanaethau ar-lein yn y 
Gymraeg  

      

c) The quality of Welsh language 
information, material and 
services available online 
Ansawdd gwybodaeth, deunydd 
a gwasanaethau ar-lein yn y 
Gymraeg 

      

d) The amount of information, 
material and services available 
in Welsh online 
Faint o wybodaeth, deunydd a 
gwasanaethau sydd ar gael ar-
lein yn y Gymraeg 
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Now some questions about you... 
QA. Were you yourself born in Wales? 
 
 1  Yes 
 2  No 
 3  Not sure 
 4  Refused 
 
Nawr rhai cwestiynau amdanoch chi... 
A gawsoch eich geni yng Nghymru? 
 
 1  Do 
 2  Naddo 
 3  Ddim yn siŵr 
 4  Refused 
 
 
QB. Can you read Welsh... 
READ OUT 
 
 1  Very well 
 2  Fairly well 
 3  A little 
 4  Not at all 
 5  Refused 
 
Ydych chi'n gallu darllen Cymraeg yn... 
DARLLENWCH ALLAN 
 
 1  Dda iawn 
 2  Eithaf da 
 3  Dimond ychydig bach 
 4  Ddim o gwbl 
 5  Refused 
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QC. Can you write in Welsh... 
READ OUT 
 
 1  Very well 
 2  Fairly well 
 3  A little 
 4  Not at all 
 5  Refused 
 
Ydych chi'n gallu ysgrifennu'n Gymraeg yn... 
DARLLENWCH ALLAN 
 
 1  Dda iawn 
 2  Eithaf da 
 3  Dim ond ychydig bach 
 4  Ddim o gwbl 
 5  Refused 
 
 
QD. In your opinion, would you say that the use of the Welsh language in your area is 
increasing, decreasing or about the same? 
 
 1  Increasing 
 2  Decreasing 
 3  About the same 
 4  Don't know 
 5  Refused 
 
Ac yn eich barn chi, a fyddech chi'n dweud fod defnydd o'r iaith Gymraeg yn eich ardal 
chi ar gynnydd, yn lleihau neu tua'r un fath? 
 
 1  Cynyddu 
 2  Lleihau 
 3  Tua'r un fath 
 4  Don't know 
 5  Refused 
 
 
QG. OCCUPATION OF CHIEF INCOME EARNER 
(for Social Grade) 
GALWEDIGAETH Y PRIF ENNILLYDD INCWM 
 
 
QH. Marital Status 
 
 1  Married or equivalent 
 2  Single, never married 
 3  Widowed\Divorced\Separated 
 4  Refused 
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Statws priodasol 
 
 1  Wedi priodi neu debyg 
 2  Sengl, erioed wedi priodi 
 3  Gweddw\Ysgaru\Gwahanu 
 4  Refused 
 
 
QI. Working Status 
 
 1  Full time (over 30 hrs per week) 
 2  Part time (30 hrs or less per week) 
 3  Unemployed\seeking work 
 4  Full time student 
 5  Wholly retired\other permanently not working 
 6  Refused 
 
Statws gwaith 
 
 1  Llawn-amser (dros 30 awr yr wythnos) 
 2  Rhan-amser (30 awr neu lai yr wythnos) 
 3  Di-waith\chwilio am waith 
 4  Myfyriwr llawn-amser 
 5  Wedi ymddeol\arall ddim yn gweithio'n barhaol 
 6  Refused 
 
 
QJ. Does your household rent or own your dwelling? 
 
 1  Rented\rent free 
 2  Owned\is buying 
 3  Not sure 
 4  Don't know 
 5  Refused 
 
A ydych yn rhentu neu yn berchen a'ch cartref? 
 
 1  Rhentu\di-rent 
 2  Wedi ei berchnogi\yn prynu 
 3  Ddim yn siŵr 
 4  Don't know 
 5  Refused 
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QK. Could you tell me which Unitary Authority you live in? 
READ OUT IF NECESSARY 
 
 1  Anglesey 
 2  Blaenau Gwent 
 3  Bridgend 
 4  Caerphilly 
 5  Cardiff 
 6  Carmarthenshire 
 7  Ceredigion 
 8  Conwy 
 9  Denbighshire 
 10  Flintshire 
 11  Gwynedd 
 12  Merthyr Tydfil 
 13  Monmouthshire 
 14  Neath Port Talbot 
 15  Newport 
 16  Pembrokeshire 
 17  Powys 
 18  Rhondda Cynon Taf 
 19  Swansea 
 20  Torfaen 
 21  The Vale of Glamorgan 
 22  Wrexham 
 23  Don't know 
 24  Refused 
 
Allwch chi ddweud wrthai ym mha Awdurdod Lleol ydych yn byw ynddi? 
DARLLENWCH ALLAN OS OES ANGEN 
 
 1  Sir Fôn 
 2  Blaenau Gwent 
 3  Penybont 
 4  Caerffili 
 5  Caerdydd 
 6  Caerfyrddin 
 7  Ceredigion 
 8  Conwy 
 9  Sir Ddinbych 
 10  Sir y Fflint 
 11  Gwynedd 
 12  Merthyr Tudful 
 13  Sir Fynwy 
 14  Nedd a Phort Talbot 
 15  Casnewydd 
 16  Sir Benfro 
 17  Powys 
 18  Rhondda Cynon Taf 
 19  Abertawe 
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 20  Torfaen 
 21  Bro Morgannwg 
 22  Wrecsam 
 23  Don't know 
 24  Refused 
 
 
QL. Can I ask for your postcode please? 
PLEASE RECORD THE RESPONDENTS ENTIRE POSTCODE IF POSSIBLE. IF NOT 
THEN RECORD JUST THE SECTOR CODE, THAT IS THE FIRST 4\5 
LETTERS\DIGITS. 
 
Allai ofyn beth yw eich côd post llawn os gwelwch yn dda? 
OS GWELWCH YN DDA COFNODWCH Y COD POST CYFAN OS YN BOSIBL. 
OS DDIM YN GALLU, COFNODWCH Y SECTOR, HYNNY YW Y 4\5 

LLYTHYREN\DIGID CYNTAF. 
 
 
QM. Finally, over the next few months we might be conducting further research on some 
of the topics we have talked about today.  Would you be willing for us to re-contact you 
at a later date to see if you would be interested in taking part?  You would of course be 
able to refuse at this later stage. 
 
Ac yn olaf, dros y misoedd nesaf mae'n bosib y byddwn ni'n cynnal ymchwil pellach ar 
ambell bwnc rydym wedi ei drafod â chi heddiw. A fuasech chi'n fodlon pe baem ni'n 
cysylltu â chi eto cyn bo hir i weld os oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan? Mae 
croeso i chi wrthod nes ymlaen, wrth gwrs. 
 
Yes 
No 
 
Buaswn  
Na fuaswn 
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8.3 Atodiad III – canllaw trafod yn y cartref 
 

Cyflwyniad 
1.  Ailgyflwynwch eich hunan, Beaufort Research 
 
2. Esboniwch God Ymddygiad MRS, cofnodydd digidol, peiriant fideo ac 

unrhyw luniau a gymerwyd at ddibenion dadansoddiad ac i helpu i ddod â 
chanfyddiadau yn fyw 

 
3. Atgoffwch y cyfranogwr o bwrpas y cam hwn o'r ymchwil:  
 Ymchwilio'n fwy manwl i'w fywyd bob dydd a defnydd iaith - gan gynnwys 

trafod cofnodion eu dyddiaduron 
 (os yw'n briodol) sgwrsio ag aelodau eraill o’r teulu 
 Taith dywysedig fer i lawr y grisiau  
 Edrychwch am rai o'u hoff wefannau 
 Cael eu barn am ychydig o safleoedd eraill 
 Deall yr hyn a allai annog pobl i wneud y Gymraeg yn rhan (hyd yn oed) 

yn fwy o'u bywydau bob dydd 
 

Sgyrsiau, defnydd iaith dros amser 
4. Os yw'n bosibl, trefnwch i aelodau eraill o'r teulu / pobl sy'n byw yn yr un tŷ  

fod ar gael ar gyfer y cwestiwn cyntaf hwn. A allwn ni ddechrau drwy 
edrych yn ôl dros eich dyddiadur?  

 Fe wnawn ni ddechrau gyda rhai o'r sgyrsiau rydych wedi gwneud nodyn 
ohonynt. Dywedwch wrthyf am y rhain.  Cadarnhewch am bob enghraifft a 
ddewiswyd: 

 Gyda phwy roedd y sgwrs, y sianel a ddefnyddiwyd, rheswm dros y 
cysylltiad 

 Ble roedd y cyfranogwr 
 Syniad o'r hyn a drafodwyd 
 Yr iaith a ddefnyddiwyd a pham 
 Os yw'n briodol, beth a'u galluogodd / a'u rhwystrodd rhag defnyddio 

Cymraeg fel rhan o'r sgwrs, a pham 
 
5. Pa iaith a ddefnyddir ymhlith aelodau gwahanol o'r teulu / pobl sy'n byw 

gyda'i gilydd?  
 Sut y penderfynwyd i ddefnyddio'r iaith hon? Sut mae wedi newid dros 

amser?  
 Os yw defnydd yr iaith Gymraeg wedi cynyddu / lleihau mewn unrhyw 

ffordd ar yr aelwyd, ceisiwch i nodi 
o Sbardunau penodol a arweiniodd at y newid 
o Os yw wedi lleihau: Beth fyddai wedi atal y newid 

 
Tynnwch amserlen ar y pad 
6. Allwn ni olrhain eich defnydd eich hun o iaith dros amser a beth yw'r prif 

sbardunau a phroblemau rydych wedi dod ar eu traws sydd wedi effeithio 
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ar eich defnydd o'r iaith Gymraeg? Ychwanegwch gyfnodau / 
digwyddiadau bywyd, holwch yn fanwl 

 A oedd unrhyw ddigwyddiadau penodol neu drobwyntiau yn eich bywyd 
sydd wedi'ch annog i feddwl yn wahanol am yr iaith Gymraeg a'i 
defnyddio'n fwy / yn llai? Holwch yn fanwl 

 Os yw defnydd cyfranogwr o'r iaith Gymraeg wedi cynyddu / lleihau dros 
amser (yn enwedig ar ôl yr ysgol): pryd yn union y digwyddodd hyn?  

o Beth yn union a arweiniodd atoch yn defnyddio'r Gymraeg yn fwy / 
yn llai?  

o Sut rydych chi'n teimlo am hyn? 
o (Fel y bo'n briodol) Yn eich barn chi sut y gallai hyn fod wedi'i atal? 

 
 Gofynnwch i'r rhai sydd â phlant: Beth yw'r ffactorau allweddol rydych yn 

eu cymryd i ystyriaeth wrth benderfynu ar grwpiau chwarae, meithrinfeydd 
ac ysgolion eich plant? Yna holwch 

o Ble, os o gwbl, y mae'r iaith Gymraeg yn ymddangos yn y 
penderfyniadau hyn? Pam? 

 
Teledu a radio 
 
Gofynnwch i'r cyfranogwr aros ar-lein 
7. Gawn ni symud ymlaen i'r cofnodion yn eich dyddiadur ar y teledu a'r 

radio. Ymchwiliwch i gwpl o ymatebion enghreifftiol yn y dyddiadur: 
 Ble roedd y cyfranogwr wrth wrando / gwylio 
 Dyfais a ddefnyddiwyd - beth sy'n effeithio ar ddewis y ddyfais a 

ddefnyddir? 
 Beth oedd iaith yr orsaf / rhaglen 
 Os yw ar-lein neu'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn ystod rhaglen 

deledu, beth oedd y cyfranogwr yn ei wneud a pham; gofynnwch a oes 
enghraifft y gall y cyfranogwr ei ddangos inni ar-lein 

o Ymchwiliwch i ba wahaniaeth y mae'n ei wneud i'r cyfranogwr fod 
yn gallu gwneud hyn 

 Sut oedd y cyfranogwr yn teimlo yn ystod y profiad a pham  
  Beth sy'n eich arwain i / yn eich atal rhag gwylio (mwy) o raglenni teledu 

sy'n cynnwys yr iaith Gymraeg? Holwch am enghreifftiau 
 A beth sy'n eich arwain i / yn eich rhwystro rhag gwrando ar (ragor o) 

orsafoedd radio sy'n cynnwys y Gymraeg? 
 
8.  Gofynnwch i'r cyfranogwr a yw'n recordio rhaglenni teledu o gwbl, ac os 

felly, os gallwn ni weld enghreifftiau o'r hyn a recordiwyd - cadwch lygad ar 
agor am unrhyw raglenni Cymraeg a holwch am beth arweiniodd at eu 
recordio. 

 
9.  A gyda gorsafoedd radio, oes gennych rai wedi'u rhaglennu ar y dyfeisiau 

rydych yn eu defnyddio i wrando arnynt? Os yw'n briodol, gofynnwch am 
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weld y rheini a chadwch lygad ar agor am unrhyw orsafoedd Cymraeg, 
gan gynnwys gwrando ar-lein. Holwch beth oedd wedi'u harwain i'w gosod 
fel gorsafoedd wedi'u rhaglennu.  

 
Ffocws ar-lein 
 
Gofynnwch i'r cyfranogwr fynd ar-lein am y rhan hon o'r sgwrs 
10. Gawn ni droi at gwestiynau'r dyddiadur a oedd yn canolbwyntio ar eich 

gweithgarwch ar-lein.  Gwiriwch am unrhyw batrymau dros y dyddiau dan 
sylw yn y dyddiadur a chadarnhau ar gyfer pob un a ddewiswyd: 

 
 Dyfais a ddefnyddiwyd i fynd ar-lein (Nodwch iaith ryngwyneb y ddyfais 

(e.e. os yw'n defnyddio Microsoft Windows/Office, a yw'r cyfranogwr wedi 
dewis yr opsiwn rhyngwyneb Cymraeg? Pam / pam nad yw?) 

 Ble roedd y cyfranogwr pan oedd ar-lein 
 Rheswm dros fynd ar-lein 
 Safle yr ymwelwyd ag ef - chwiliwch am unrhyw opsiynau iaith Gymraeg 

sydd ar gael 
 Yr iaith a ddefnyddwyd a pham 
 Sut oedd y cyfranogwr yn teimlo am y profiad 
 Os yw'n briodol, beth oedd wedi eu galluogi / eu hatal rhag defnyddio'r 

Gymraeg fel rhan o'r weithgaredd ar-lein, a pham 
o Oedd yr iaith Gymraeg yn rhywbeth roeddent wedi meddwl amdano 

pan oeddent ar-lein ar y pryd? Pam / pam ddim? 
 
11. Defnyddiwch y swigod siarad isod os yw'r cyfranogwr yn defnyddio’r 

rhyngrwyd yn helaeth: Dychmygwch fod y person hwn ar-lein, sut y gallai 
orffen y frawddeg (darllen y frawddeg gyntaf ar goedd )? 

 Beth arall y gallai ei ddweud? 
o Pa rai o'r ymatebion hyn sy'n berthnasol i chi? Holwch yn fanwl 

pam 
 Ailadrodd yr ymarfer ar gyfer yr ail frawddeg os oes amser 
 Pa mor naturiol ydyw defnyddio'r Gymraeg ar–lein? 

o (Fel y bo'n briodol) Pan fyddwch yn defnyddio’r Gymraeg ar-lein / 
os gwnaethoch, er enghraifft gyda chyfryngau cymdeithasol, beth 
mae pobl eraill yn meddwl am hyn? Holwch am bwy maent yn ei 
feddwl 
 Sut rydych yn teimlo o ganlyniad? 

 
12. Allwch chi feddwl am unrhyw enghreifftiau eraill pan fuoch ar-lein ac wedi 

dod ar draws cynnwys yn y Gymraeg (ysgrifennu, fideo, sain ac ati) neu 
ble roedd yn opsiwn? Holwch  

 Pa mor hawdd yw i chi wneud pethau ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg? 
Holwch  
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Gofynnwyd i gyfranogwyr ymchwilio i’r opsiwn o wneud taliad i gorff 
gwasanaeth cyhoeddus neu gwmni cyfleustodau ar-lein, drwy gyfrwng y 
Gymraeg, lle bo'n bosibl 
 

13. Os na fu sôn amdano'n barod: Ydych chi'n mynd i wefan S4C o gwbl? 
Holwch am ysgogwyr / rhwystrau / disgwyliadau / profiadau 

 Os ydym yn edrych ar y safle am ychydig bach o amser nawr, dywedwch 
wrthyf beth rydych chi'n ei feddwl o ran yr iaith y mae'n ei defnyddio? Rhowch 
ddewis i'r cyfranogwr o ba iaith i'w defnyddio ar y safle, holwch am y dewis a 
wnaed  (Cymraeg-  http://www.s4c.co.uk/hafan/c_index.shtml  Saesneg - 
http://www.s4c.co.uk/hafan/e_index.shtml  

 
Dewiswch un o'r canlynol i drafod yn gyflym gyda'r cyfranogwr; peidiwch â 
gadael i’r cyfranogwr ganolbwyntio'n ormodol ar fanylion y cynnwys / 
golygyddol 
 Os oes gan y cyfranogwr blant ifanc, gofynnwch am farn ar Cyw:  

o Ymwybyddiaeth 
o Ysgogiadau / rhwystrau i ddefnyddio y math hwn o dudalennau gwe 

yn y Gymraeg 
 Os yw'r cyfranogwr yn hoffi chwaraeon, gofynnwch am farn ar y 

tudalennau Chwaraeon: 
o Ymwybyddiaeth 
o Ysgogiadau / rhwystrau i ddefnyddio y math hwn o dudalennau gwe 

yn y Gymraeg 
 Os yw'r cyfranogwr yn gwylio'r teledu / yn gwrando ar y radio ar-lein/ar 

alwad, gofynnwch am farn ar Clic: 
o Ymwybyddiaeth 
o  Ysgogiadau / rhwystrau i ddefnyddio'r adran hon o'r safle  

 
14. A yw’n iawn i gael cip ar unrhyw safleoedd rydych chi wedi’u nodi? 

Ymchwiliwch i enghreifftiau sydd ar gael os nad ymdriniwyd â nhw'n 
barod, yn enwedig pan fo'n bosibl bod opsiynau iaith / dewisiadau eraill. 
Holwch fel y bo'n briodol e.e.: 

 Beth wnaeth eich ysgogi i ddechrau defnyddio'r safle hwn? 
 Dywedwch wrthyf am eich dewisiadau iaith gyda'r safle hwn? 
 Mynnwch wybodaeth am ysgogwyr / rwystrau yn ymwneud â defnyddio'r 

Gymraeg 
 A oes gennych safleoedd gwahanol wedi’u nodi ar ddyfeisiau gwahanol? 

Os felly holwch beth, pam 
 
15. Os yw'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol: Gawn ni ganolbwyntio ar y 

cyfryngau cymdeithasol nawr; ydy hi'n bosibl cael cip ar rai o'r safleoedd 
rydych yn eu defnyddio? Gofynnwch am weld enghreifftiau o: 

 Postiadau, negeseuon trydar y mae'r cyfranogwr wedi'u hysgrifennu neu 
eu derbyn (pwy maent yn eu dilyn - unrhyw un adnabyddus o Gymru?) ac 

http://www.s4c.co.uk/hafan/c_index.shtml
http://www.s4c.co.uk/hafan/e_index.shtml
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ymchwilio i ddefnydd iaith - cynnwys rhesymau dros ddewisiadau 
(Facebook, Twitter, Reddit, etc.) 

 Os yw'n ddefnyddiwr Facebook, ac nad yw'r gosodiadau yn Gymraeg: a 
wyddoch chi eich bod yn gallu newid eich gosodiadau i'r Gymraeg? 

o (Dewisol) Gawn ni newid eich gosodiadau i'r Gymraeg, i weld beth 
yw'ch barn? Holwch am ymateb, effaith bosibl ar ddefnyddio iaith 

 Unrhyw gynnwys arall fel fideo (YouTube), ffoto (Pinterest, Flickr) ac 
ymchwilio i ddefnyddio iaith - gan gynnwys rhesymau dros 
ddewisiadau 

 Os nad yw'n defnyddio'r Gymraeg yn y cyfryngau cymdeithasol ryw lawer: 
Beth fyddai'n llwyddo i'ch annog i ddefnyddio'r Gymraeg yn amlach wrth 
ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol?  

 
16.  Defnyddwyr y cyfryngau cymdeithasol yn unig: os awn i Twitter nawr, mae 

gennyf ddiddordeb yn eich barn ar y negeseuon trydar a'r iaith a 
ddefnyddir gan rai pobl adnabyddus o Gymru. Ydych chi'n gyfarwydd ag 
unrhyw rai o'r bobl hyn? Maen nhw'n anfon negeseuon trydar yn y ddwy 
iaith. Gofynnwch i'r cyfranogwr ddewis un y mae'n bosibl y bydd ganddo 
ddiddordeb ynddo ac edrychwch ar y negeseuon. 
https://twitter.com/gruffingtonpost (Gruff Rhys) 
https://twitter.com/GlynWise (Glyn Wise) 
https://twitter.com/Nigelrefowens (Nigel Owens) 
https://twitter.com/VaughanRoderick (Vaughan Roderick) 

 
 Sut rydych chi'n teimlo am ddefnyddio'r Gymraeg yn y cyfryngau 

cymdeithasol yn y ffordd hon? 
o Ydy hi'n eich annog i feddwl am ei defnyddio os yw pobl fel y rhain 

yn ei defnyddio? Holwch pam / pam na 

o Beth yw eich barn ar ddefnyddio pobl adnabyddus i drosglwyddo 
neges ynglŷn ag annog pobl i ddefnyddio'r Gymraeg / i'w defnyddio 
mwy? 

o Os nad yw'n defnyddio'r Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol ryw 
lawer: Beth fyddai'n llwyddo i'ch annog i ddefnyddio'r Gymraeg (yn 
amlach wrth) ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol?  

 
Gweithgareddau eraill 
17. Os gallwn symud yn ôl i'ch dyddiadur, gawn ni edrych yn ôl ar gofnodion 

lle y gofynnon ni a oedden ni wedi methu unrhyw beth? Dyma bethau fel 
darllen copïau papur o lyfrau, papurau newyddion, cylchgronau; gwrando 
ar gerddoriaeth; gwylio DVDs; mynd i'r theatr ac ati. 
Ymchwiliwch i unrhyw gofnodion o ddiddordeb lle mae'n bosibl bod dewis 
iaith yn berthnasol e.e. 

 Beth wnaeth eich sbarduno i ddefnyddio'r Gymraeg yma? 
 Oeddech chi'n ymwybodol o unrhyw opsiynau yma o ran defnyddio'r 

Gymraeg? 

https://twitter.com/gruffingtonpost
https://twitter.com/GlynWise
https://twitter.com/Nigelrefowens
https://twitter.com/VaughanRoderick
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 Sut rydych yn teimlo am ddefnyddio'r Gymraeg gyda'r math hwn o 
weithgareddau? 

 Os nad yw'n defnyddio'r Gymraeg ryw lawer: Beth ydych chi'n meddwl y 
gellid ei wneud i annog defnydd (amlach) o'r Gymraeg yn y math hwn o 
sefyllfa? 

 
Taith tywys (sicrhewch fod recordydd sain, camera wrth law) 
 
18. Cyn inni edrych ar ragor o wefannau, ydy hi'n bosibl cael taith dywysedig 

gyflym o gwmpas lawr staer?  Mae gennym ddiddordeb mewn unrhyw 
awgrymiadau eraill ynglŷn â sut mae pobl yn defnyddio'r iaith yn eu bywyd 
beunyddiol.  
Ym mhob ystafell, cadwch lygad ar agor am ddangosyddion o ymddygiad / 
dylanwadau defnydd iaith mae'n bosibl nad yw'r cyfranogwr wedi'u 
crybwyll, e.e.: 

 Llythyrau oddi wrth sefydliadau (e.e. biliau, marchnata ac ati) 
 Os ydynt yn rhieni, gohebiaeth oddi wrth yr ysgol 
 Calendrau / rhestri o bethau i'w gwneud / rhestri siopa 
 Llyfrau, cylchgronau, CDau, cardiau cyfarch ac ati. 

 
Ar gyfer pob dangosydd perthnasol, cadarnhewch fel y bo'n briodol: 
 Ysgogwyr ar gyfer dewis iaith 
 Pe bai dewisiadau iaith eraill ar gael / a gawsant eu hystyried ai peidio  
 Os yw'n briodol beth fyddai wedi annog y cyfranogwr i ddefnyddio / 

ystyried opsiynau iaith Gymraeg 
 
19. Os ydych yn tecstio pobl, sut mae hynny'n gweithio o ran eich defnydd o 

iaith?  Holwch beth sy'n annog / atal rhag?defnyddio'r Gymraeg; a 
gofynnwch a oes ganddynt unrhyw enghreifftiau y gallant eu dangos inni. 
Os nad oes, soniwch am gymwysiadau (apps) Cyw a Tywydd S4C - 
holwch am eu diddordeb 

 Ydych chi'n defnyddio unrhyw gymwysiadau sy'n cynnwys y Gymraeg? 
 Os nad yw'n defnyddio'r Gymraeg ryw lawer: Sut y gallai aps eich helpu 

chi ac eraill i wneud mwy o ddefnydd o'r Gymraeg? 
 
20. Ewch ar drywydd unrhyw rai o ymatebion negesfwrdd y cyfranogwr nad 

ydynt wedi cael eu trafod yn ystod y cyfweliad mewn perthynas â defnydd 
o iaith - yn benodol, eu barn ar:  

 Ymgyrchoedd iaith a brofwyd (cyfeiriwch at gwestiynau'r negesfwrdd os 
oes angen) 

 Beth mae defnyddio'r Gymraeg yn ei olygu i'r cyfranogwr? 
o Sut ydych chi'n teimlo wrth ddefnyddio’r Gymraeg, Pam? 
o Sut ydych chi'n teimlo pan na fyddwch yn defnyddio’r Gymraeg? 

Pam? 
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21 Cyfranogwyr sensecam: Edrychwch ar rai o'r lluniau a dynnwyd gan y 
sensecam - dywedwch ychydig am y llun cyntaf hwn? Defnyddiwch 
gwestiynau fel uchod yn dibynnu ar y sefyllfa e.e. ar-lein, sgwrs, 
teledu/radio ac ati. 

 Oedd yr iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio?  
 A allai fod wedi cael ei defnyddio yma? Pam / pam na? 

 
Gwefannau eraill 
22. I gloi, mae cwpwl o wefannau eraill hoffwn i edrych arnynt gyda chi, i 

gasglu eich barn.  
Os nad ydynt yn rhugl: Ewch i: http://www.bbc.co.uk/cymru/cymraeg/  
 Mae'r safle hwn wedi'i anelu at helpu pobl gyda'r iaith Gymraeg ac mae'n 

cynnwys podlediadau sy'n defnyddio Cymraeg syml i ddysgwyr. Beth 
yw'ch barn ar y syniad hwn ar yr olwg gyntaf? Yna holwch 

 Ydych chi'n ymwybodol o'r safle hwn neu safleoedd eraill fel hyn? 
 Pa mor ddefnyddiol ydynt / gallent fod i chi? Pam? 
 Beth fyddai'n eich annog i ddefnyddio'r math hwn o safle?  

 
 
22b Os nad ydynt yn rhugl: Gadewch i ni edrych ar ffordd arall o annog pobl i 

wneud mwy drwy gyfrwng y Gymraeg: 
http://www.mentrauiaith.org/cymraeg/index.php  

 Gofynnwch i'r cyfranogwr ddewis yr ardal agosaf ac archwilio 
 Ydych chi'n ymwybodol o'r safle hwn neu safleoedd eraill fel hyn? 
 Pa mor ddefnyddiol ydynt / gallent fod i chi? Pam? 
 Beth yw'ch barn ar y botwm Geirfa ar safle'r BBC?  
 Beth fyddai'n eich annog i ddefnyddio'r math hwn o safle? 

 
23. Os ydynt yn rhugl: Visit and discuss http://www.bbc.co.uk/wales  
http://www.bbc.co.uk/cymru  
 Cyn inni edrych ar y ddau safle hyn, sut fydd y ddau safle'n cymharu, yn 

eich barn chi?  
 Gan edrych arnynt nawr, sut maent yn cymharu yn eich barn chi?  
 Beth yw'ch barn ar y ffaith nad yw'r ddau safle'n unfath?  
 Beth fyddai eich barn pe bai'r ddau safle'n unfath o ran cynnwys?  
 Beth yw rôl y ddau safle hyn? 

o Sut ydych chi'n teimlo am y dull hwn? 
 
24. Gan feddwl am bopeth rydym wedi'i drafod yn ystod camau gwahanol yr 

ymchwil hwn, beth sydd â'r potensial mwyaf i'ch annog /y rhai nad ydynt 
yn defnyddio'r Gymraeg mor aml i feddwl yn wahanol am sut a phryd 
rydych chi'n defnyddio'r iaith Gymraeg?  

 Yn eich barn chi, beth sy'n dylanwadu ar yr hyn rydych chi'n ei wneud yn 
eich bywyd bob dydd? (e.e. aelodau penodol o'r teulu, ffrindiau penodol - 
pwy a pham? Safleoedd ar-lein, ac ati) 

http://www.bbc.co.uk/cymru/cymraeg/
http://www.mentrauiaith.org/cymraeg/index.php
http://www.bbc.co.uk/wales
http://www.bbc.co.uk/cymru
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 Os nad yw'n defnyddio'r Gymraeg ryw lawer Yn eich barn chi, beth yw'r 
ffordd orau o roi gwybodaeth i chi am yr hyn sy'n bodoli i'ch annog i 
ddefnyddio (hyd yn oed yn fwy) o'r iaith Gymraeg yn ddyddiol?  

 
25. Fyddai'n iawn i ni gysylltu â chi eto rhag ofn y bydd angen i ni gadarnhau 

unrhyw bwyntiau o'r drafodaeth? Diolchwch a dewch â'r sgwrs i ben 
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8.4 Atodiad IV – Llyfryddiaeth yr adolygiad llenyddiaeth 
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Gwefannau 
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BBC Cymru http://www.bbc.co.uk/cymru/  
 
BBC Wales http://www.bbc.co.uk/wales  
 
cariad@iaith http://www.s4c.co.uk/cariadatiaith2011/c_index.shtml 
 
Clic http://www.s4c.co.uk/hafan/c_index.shtml 
 
LiteratIM  http://bit.ly/17DdO9Z 
 
Mae gen ti ddewis http://www.youtube.com/watch?v=k_lwl9KZ6N8 
 
Cronfa Cyfryngau Digidol S4C 
http://www.s4c.co.uk/e_press_level2.shtml?id=675 
 
Twf https://www.youtube.com/watch?v=HxyOm689Fuc   
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