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Annwyl Syr / Madam
 
Yn dilyn anfon ein sylwadau atoch yn ddiweddar, anfonaf ragor o wybodaeth atoch barthed y Fenter
Iaith ym Môn ac atebion i’r cwestiynau a amlygwyd gan yr Arolygaeth Gynllunio.
 
Mae Menter Iaith Môn yn fenter egniol, flaengar sydd yn cynnig cyfleoedd amrywiol a chyffrous i
bawb ddathlu a chymryd rhan yn ein diwylliant, boed yn siaradwyr Cymraeg, yn ddysgwyr, neu yn
newydd-ddyfodiaid i’r Ynys.
 
Sefydlwyd Menter Môn yn 1995 gyda’r prif amcan o wneud y mwyaf o’r amrywiol adnoddau sydd
gennym.  Mae Menter Môn yn fenter gymunedol sy’n gweithredu ar draws gogledd Cymru i gyflawni
prosiectau adfywio, amgylcheddol a diwylliannol er budd cymunedau lleol. Trwy weithio mewn
partneriaeth gyda llywodraeth, y trydydd sector, busnes ac unigolion, mae Menter Môn yn denu arian
o wahanol ffynonellau er mwyn ychwanegu gwerth a chyfrannu at greu dyfodol cynaliadwy.
 
Sefydlwyd Menter Iaith Môn yn rhan o’r asiantaeth fenter yn 1997 yn dilyn cais llwyddiannus i Fwrdd
yr Iaith Gymraeg. 21 mlynedd yn ddiweddarach mae Menter Iaith Môn yn darparu trawstoriad o
ddarpariaethau a gweithgareddau sy’n cefnogi ymdrechion i gynnal y Gymraeg yn lleol. Yn fras, dros y
6 mis diwethaf mae’r Fenter wedi trefnu 18 digwyddiad i’r gymuned gyfan gyda 994 o oedolion a 592
o blant yn mynychu,  206 digwyddiad wedi’w teilwra i blant a phobl ifanc gyda 1,681 yn mynychu, a
33 digwyddiad wedi’w deilwra i’r teulu gyda 620 o blant a 414 o rieni yn mynychu.  Mae rhagor o
fanylion yn yr atodiadau.
 
Rydym ni’n rhan o rwydwaith cenedlaethol Mentrau Iaith Cymru ble ceir cefnogaeth a hyfforddiant
cyson er mwyn datblygu sgiliau, dylanwadu yn genedlaethol a chefnogi ymdrechion Gymru benbaladr
i roi statws i’r Gymraeg.
 
Rydym yn ymwybodol fod y Gymraeg yn wynebu bygythiadau - dangosodd ffigurau cyfrifiad 2011
hynny, ond rydym yn awyddus i brofi fod Ynys Môn am barhau yn gadarnle i’r Gymraeg ac rydym am
chwarae ein rhan wrth sicrhau cyfle cyfartal i holl drigolion Môn.  
 
Y sefyllfa gyfredol :
 
Yn ôl ffigyrau’r cyfrifiad 2011 mae nifer y siaradwyr Cymraeg yn Ynys Môn wedi gostwng o 38,893
(60.1%) yn 2001 i 38,568 (57.2%) yn 2011. Mae’r gostyngiad hwn o 325 o unigolion yn gyfystyr â
gostyngiad o 0.8% yn nifer siaradwyr Cymraeg yn y sir. Rhwng 2001 a 2011, gwelwyd cynnydd o
oddeutu 3,000 ym mhoblogaeth y sir - sef cynnydd o 4.4%. O ystyried y cynnydd hwn yn y
boblogaeth, mae’r ganran o bobl Ynys Môn sy’n siarad Cymraeg wedi gostwng o 60.1% i 57.2%.
 
Yn seiliedig ar newid naturiol yn unig (h.y. genedigaethau a marwolaethau), ni fyddai poblogaeth y sir
wedi tyfu dros y cyfnod yma. Felly, mae’r newid hwn yn y boblogaeth oherwydd effaith mudo - gan
gynnwys mudo mewnol (oddi fewn i’r Deyrnas Unedig) a mudo o dramor. 
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Ffurflen Adrodd ar Gynnydd Grant i Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg 2018- 2019

(Blaen-daliadau ac Ôl-daliadau)



Enw Sefydliad: 	Menter Môn Cyf		



Enw Cyswllt: 	Nia Wyn Thomas		



Cyfeiriad Llawn y Sefydliad: 	Menter Môn Cyf Neuadd y Dref, Sgwâr Bulkeley, LL77 7LR	



Cyfeiriad e-bost: 	nia@mentermon.com		

	

Rhif Ffôn:	01248 725700			



Swm y Grant	£133,060.00			



Cyfeirnod Grant			GHHDG/18-19/19



Cyfnod Hawlio:

Ch1 - Ebrill – Mehefin			☒    	(Ffenestr ar gyfer hawlio cyllid) 2 Gorffennaf – 13 Gorffennaf 2018

Ch2 - Gorffennaf – Medi		☒	(Ffenestr ar gyfer hawlio cyllid) 1 Hydref  – 12 Hydref 2018

Ch3 - Hydref – Rhagfyr		☐	(Ffenestr ar gyfer hawlio cyllid) 1 Ionawr – 14 Ionawr 2019

Ch4 - Ionawr – Mawrth		☐	(Ffenestr ar gyfer hawlio cyllid) 1 Ebrill – 12 Ebrill 2019


Adroddwch ar gynnydd eich targedau yma:



		Thema 1: Cynyddu Nifer y Siaradwyr Cymraeg



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		8 o wirfoddolwyr newydd yn rhan o rwydwaith y fenter iaith ar gyfer cefnogi ymdrechion cynnal digwyddiadau a hyrwyddo’r Gymraeg erbyn Awst 2018 

		Chwarter 1 



Gwirfoddolwyr Wici :



1. WiciLlangefni – Cameron Hughes a Cain Williams, trefnu noson agored i’r gymuned yn Llyfrgell Llangefni.

2. WiciAmlwch – J R Williams a Cyngh. Richard Griffiths, trefnu cyfarfodydd cymunedol WiciAmlwch.

3. WiciGwerin – Arfon Wyn, Catrin Jones, Huw Roberts a Steffan Thomas. Trefnu cyfarfodydd WiciGwerin a chyfrannu’n sylweddol i drwch erthyglau Wici. 



Gwirfoddolwyr Bocsŵn :

Teifion Jones ac Oliver Jaques 

Gwirfoddoli ar ddyddiau achlysurol dros gyfnod yr Haf, yn benodol gyda chynllun Bocsŵn i farchnata a denu aelodau newydd i Rwydwaith Perfformwyr Ifanc.



Gwirfoddolwyr Eraill :

1.6.2018 – Cyfarfod cychwynnol efo Charlotte Roberts, dysgwraig â diddordeb mewn datblygu sgiliau cyfathrebu a chefnogi digwyddiadau celfyddydol.



		

Ydy



		

		Chwarter 2 



4.7.2018 – Cyfarfod cychwynnol gyda Gwynfor Rowlinson.  

Dros gyfnod Chwarter 2, fe gefnogodd Gwynfor ymdrechion y Fenter i gynnal sawl digwyddiad dros yr Ynys. Rôl flaengar yn nhrefniadau Ras yr Iaith, ffair Ysgol Rhyd y Llan gyda Selog, cynorthwyo sesiwn Ymwybyddiaeth Iaith i rieni di-Gymraeg yn Ysgol Rhosneigr a dehongli’r adborth i deilwra’r sesiynau blaenorol, cefnogi gweithgareddau cymunedol ar foreau Sadwrn ym Mhorthaethwy, ychwanegu erthyglau Cymraeg i brosiect WiciMôn, marchnata ar gyfryngau cymdeithasol a chadw cofnodion yn y Fforwm Iaith Sirol.  



28.7.2018 – Leisa Gwenllian a Lois Postle, dwy o wirfoddolwyr ifanc yn cefnogi ymdrechion y Fenter yng Ngŵyl Caergybi + ymrwymo i ddigwyddiadau teuluoedd yn Chwarter 4. 



14.9.2018 - Cyfarfod cychwynnol gydag Anwen Parry, cyn brifathrawes mewn Ysgol awyrlu Prydeinig yn yr Almaen. Profiad o weithio gyda phlant a gwragedd yr awyrlu, ac felly’n arwain yn naturiol at gefnogi ymdrechion cymunedol Cymraeg yn Ysgol y Tywyn (Ysgol sy’n lleol i awyrlu Y Fali).



		

Ydy



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Hwyluso Fforwm Cymraeg i Deuluoedd a sicrhau gweithrediad effeithiol o gynllun gwaith CAMPUS o gylch gwaith partneriaid er mwyn cyfrannu at amcanion strategaeth Cymraeg 2050. Adnabod meysydd i gydweithio, cynllunio a rhaglennu ac adnabod bylchau drwy gyfarfod 4 gwaith y flwyddyn erbyn Mawrth 2019. 



		Chwarter 1 

16.5.2018 - Cynnal cyfarfod Partneriaeth Cymraeg i Deuluoedd & adolygu cyflawniad y camau gweithredu.



1.5.2018 - Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith i gymorthyddion Ysgol Goronwy Owen, yn dilyn cais drwy’r bartneriaeth.	 	



3.5.2018 - Cyflwyniad Dyfrig Ellis, Uwch-arolygydd Estyn + Cyngor Sir Ynys Môn.

Ymchwilio i gyfleoedd strategol ar gyfer y Bartneriaeth, i gefnogi ymdrechion y gymuned leol, adnabod disgwyliadau’r gyfundrefn Addysg a’r Siarter Iaith, adnabod cyfleodd i gefnogi’r gymuned ehangach o amgylch yr Ysgolion ac adnabod bylchau yn y ddarpariaeth bresennol.



Rhannu’r argymhellion gyda’r Bartneriaeth Teuluoedd a Fforwm Iaith Strategol, gan fapio darpariaethau i’r galw hyn. 



8.5.2018 - Cyfarfod i gynllunio hyfforddi ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Adnabod heriau wrth drwytho staff â chyswllt gyda rhieni o fanteision dwyieithrwydd. Chwilio am gyfleoedd i gynnig hyfforddiant ar y cyd i staff e.e. ymwelwyr iechyd / therapyddion iaith / bydwragedd.		



15.5.2018 - Cyfarfod cychwynnol gyda Swyddog Cymraeg i'r Teulu (Dysgu Cymraeg GO),  un o’r Bartneriaeth Cymraeg i Deuluoedd. 	





		



		

		Chwarter 2 



6.7.2018 – Cyflwyniad ar ddiwrnod Dathlu Siarter Iaith Môn.

Hyrwyddo’r arfer dda gymunedol gan gynnwys cyfleoedd i gydweithio gyda’r Fenter Iaith, wedi ei dargedu ar gyfer athrawon/penaethiaid.  Sawl cyfle wedi codi o’r cyflwyniad hwn.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

9.7.2018 - Cyfarfod i rannu arfer dda'r Bartneriaeth a thrafod cydweithio ar brosiect Blasu Cymraeg yn y Gweithle gyda Menter Iaith Bangor. Cytuno i gefnogi myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai gyda lleoliadau blasu ym Môn gyda Mudiad Meithrin a Chanolfan Addysg y Bont (Ysgol Addysg Arbennig) a hefyd ym Mangor mewn Cartref henoed a meithrinfa breifat. (Perthnasol hefyd i’r targed nesaf)	



11.7.2018 - Cyfarfod i rannu arfer dda a rhannu adnoddau iaith gydag un o ddarparwyr y Bartneriaeth - adran plant Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi. 	 	 	 	 	

12.9.2018 - Cyfarfod Partneriaeth Cymraeg i Deuluoedd - adolygu’r camau gweithredu ac adnabod cyfleoedd pellach. 

19.9.18 - Cyfarfod Penaethiaid Cynradd Caergybi. Cyfarfod i drafod cefnogaeth gymunedol y Fenter i’r Ysgolion, a thrwy hynny, sicrhau cyfraniad ariannol tuag at gynnal Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi yng Nghaergybi.



26.9.18 – Cyhoeddi Calendr gweithredol o ddigwyddiadau rheolaidd Cymraeg i Deuluoedd ym Môn, a thrwy hynny, adnabod amlder digwyddiadau ar fore Mercher a’r cyfleodd sydd ar gael i gynnal digwyddiadau ar Ddydd Llun a Gwener.



		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Rhannu’r arfer dda uchod â Mentrau Iaith a phartneriaid perthnasol er mwyn cefnogi ymdrechion mewn ardaloedd eraill. 



		Chwarter 1 

Datblygiadau yn Chwarter 2

		



		

		Chwarter 2 

10.7.2018 - Cyflwyniad o fanteision ac effeithiolrwydd trefn Fforwm Iaith Strategol Ynys Môn, gan arwain i ffurfio Partneriaeth Cymraeg i Deuluoedd Môn fel model cynaliadwy ac effeithlon i MIC/mentrau eraill yng nghyfarfod y Prif Swyddogion. Gwahoddiad i Fentrau Iaith ddod i arsylwi.



Cynrychiolwyr o Fenter Iaith Fflint a Wrecsam + Cyngor Sir Dinbych wedi mynychu cyfarfod Fforwm Gorffennaf ar sail hyn, ac wedi derbyn y gwaith papur hanfodol (Strategaeth Iaith, Cylch Gorchwyl, Cynlluniau Gweithredu).



12.9.18 - Rhannu dogfennaeth a dulliau gweithredu’r Bartneriaeth gyda Rhian Sanson, Tîm Prosiect Blynyddoedd Cynnar / Sylfaen, Rhanbarth y Gogledd (GwE) gan gynnig gwahoddiad i fod yn rhan o’r cyfarfodydd a rhannu arfer dda.



25.5.2018 – Cefnogi Hunaniaith yng Ngwynedd wrth gyflwyno Ymwybyddiaeth Iaith ar sail cyfle cyfartal i bartneriaid Hunaniaeth yn ystod cynhadledd Sgiliaith Grŵp Llandrillo Menai ym Mhorthmadog. 100 o fyfyrwyr, ac 18 o staff Grŵp Llandrillo Menai. 

	 	

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4 

		



		Cefnogi partneriaid sy’n gweithio i gyflawni Maes 2, Thema 1 gydag adnoddau, cyflwyniadau a sgyrsiau 1:1

Nifer – 100 o rieni, 10 ymweliad. 



(Erbyn diwedd Chwarter 2: 8 ymweliad, 128 rhiant) 

		Chwarter 1 

12.5.2018 - Meithrinfa Medra efo Dewin&Doti a Selog - sgyrsiau 1 i 1 gyda theuluoedd (Rhiant/teulu: 39, tadau: 6, Iaith gartref: Cymraeg/Saesneg: 10, Saesneg: 6. Trydar - Argraffiadau: 1508 / Ymwneud: 68 / FB - Cyrraedd: 1700 / Clicio: 449 / Rhannu/Ymateb: 21)



6.6.2018 – Ymwybyddiaeth Iaith i deuluoedd Ysgol y Graig. 

2 sesiwn. (Rhiant/teulu: 35, Cym/Saes: 8, Saes: 8, Tadau: 4)



11.6.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith a chyflwyno cyfleoedd chwarae Cymraeg - Cymorthyddion Ysgol Esceifiog, Gaerwen (13 aelod o staff).



11.06.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith i ddarpar rieni Ysgol y Tywyn - Cymuned a ddominyddwyd gan ofynion gweithwyr yr RAF gerllaw ac sydd am y tro cyntaf am fod yn trochi yn y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. 



Gall hyn olygu colli niferoedd yn yr ysgol felly mae angen paratoi’r gymuned a chyfleu manteision dwyieithrwydd hyd yn oed i blant na fydd yn aros yng Nghymru yn hwy na 2 flynedd (Un o’r cwestiynau a gafwyd oedd beth oedd y pwrpas am ddwy flynedd yn unig ac i’r ysgol gofio fod yr RAF yn fodlon talu am ysgol breifat i deuluoedd oedd am newid ysgol i osgoi’r Gymraeg. Ymddengys nad yw’r cynnig yma gan yr RAF i dalu am ysgol breifat gynradd yn bodoli unrhyw le arall ym Mhrydain). Pwysleisiwyd hefyd gyfrifoldeb yr ysgol i ddiwallu anghenion cyfle cyfartal y disgyblion lleol sydd dan anfantais o beidio meithrin sgiliau dwyieithog.  (Rhiant/teulu: 16, Cym/Saes: 4, Saes:11, Tadau:3.)



21.06.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith i ddarpar rieni Rhosneigr - ardal glan y môr, â chanran uchel o fewnfudwyr di-Gymraeg. (Rhiant/teulu: 6, tadau:1, C/S: 1, S: 4)

	 	 	 	 

25.06.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith i ddarpar rieni Cemaes – pentref agosaf bwerdy Wylfa a’r darpar bwerdy Wylfa Newydd, felly sydd wedi gweld niferoedd uchel o fewnfudo. 

(Rhiant/teulu: 4, S: 3.)



27.06.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith i ddarpar rieni Ysgol Parc y Bont Llanddaniel – cymuned sy’n ymdrechu’n dda i gynnal dysgwyr. (Rhiant / teulu: 8, tadau: 1, Cymraeg/Saesneg: 5, Saesneg 2.)	 



28.06.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith i ddarpar rieni Ysgol Goronwy Owen, Benllech - Pentref glan y môr gyda chanran uchel o fewnfudwyr a heb ddarpariaeth Cylch Meithrin ond yn hytrach darpariaeth cyn-ysgol poblogaidd Saesneg yn unig.  

(Rhiant/teulu: 13, Tadau: 2, Cymraeg/Saesneg: 9, Saes : 3)



28.06.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith i ddarpar rieni Ysgol Biwmares, Tref dwristaidd draddodiadol heb amlygu’r Gymraeg. Ysgol dan fygythiad cau felly gall fod bydd y plant yn gwasgaru i ysgolion cyfagos. (Rhiant/teulu: 7, Tadau: 2, Cymraeg/Saesneg: 1, Saesneg 6) 	 	 	



 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	



		

		Chwarter 2 



9.11.2018

Ymwybyddiaeth Iaith i ddarpar weithwyr maes gofal ac iechyd - myfyrwyr Grŵp  Llandrillo Menai (Myfyrwyr: 44, Staff: 3)





		

		Chwarter 3  



		

		Chwarter 4 










		Thema 1:

Pa dystiolaeth ychwanegol sydd gennych o ganlyniad i waith gwerthuso’r gweithgareddau/prosiectau a wnaed gennych e.e. astudiaethau achos, canlyniadau holiaduron ayyb. 

Os yn cyflwyno tystiolaeth fel atodiadau, nodwch eu teitlau isod).



		Tystiolaeth

		√

		Manylion



		Astudiaethau Achos





		



		





		Holiaduron

		





		



		Arall 



1. Partneriaeth Teuluoedd



2. Adborth rhiant o sesiwn ymwybyddiaeth iaith ysgol Benllech.









3. Ymateb Rhian Sanson, Swyddog Prosiect Blynyddoedd Cynnar / Sylfaen GwE i rannu gwaith Partneriaeth Cymraeg i Deuluoedd Môn.



4. Ymateb i hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith

		





		1

       a.   Fframwaith gweithredol y bartneriaeth Teuluoedd- (atodiad)

b. Drafft calendr gweithgareddau Cymraeg i Deuluoedd Môn – (atodiad)



2 

 “Thank you for the very informative talk today. I am one of the statistics from the Holyhead area who missed out on any Welsh in my education, and I have many friends who are disadvantaged on the job front because of it. It’s a very important to me that my children don’t miss out on this opportunity and become confident Welsh speakers. I had some worries about my little boy going into school with very little knowledge of Welsh. I try my best to incorporate it at home with the little bits I know, but your presentation reassured me that this is actually the best way for him to learn the new language and that his confidence and skills will develop in the school environment. Thank you for calming my nerves! 
Lucy”



3

“Diolch am yr holl wybodaeth. Mae’r hyn yr wyt yn nodi sy’n digwydd ym Môn yn grêt ac o fudd i ni ystyried beth sy’n bosib fel rhanbarth. ... Hyn oll rydym yn awyddus i feddwl amdano yn fwy strategol er mwyn bod mwy effeithlon fel rhanbarth, gan ddefnyddio’r arbenigedd sydd eisoes gennym ni fel rhanbarth a’i roi ar waith.... 

Rhian”









4 .Sampl ymatebion i ymwybyddiaeth iaith. Yn aml gwahoddwyd ni i ysgol er mwyn codi ymwybyddiaeth o drochi a chodi hyder staff i drafod defnydd o’r Gymraeg gyda rhieni. Ceir weithiau sefyllfaoedd ble mae’r ysgol yn elwa o gael sgwrs am iaith y staff ymysg unigolion o flaen y disgyblion. O ystyried sensitifrwydd y pwnc mae’r ymateb yn gadarnhaol iawn, gyda 75% o’r sampl yma o 4 gweithle yn dweud y byddant yn gwneud defnydd o apiau Selog ag apiau Cymraeg y llywodraeth o hyn ymlaen.











		

		

		

































		
Thema 2: Cynyddu’r Defnydd o’r Gymraeg

 



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		Teuluoedd

Cynnal 15 stondin, a chynnal sgwrs 1:1 gyda 200 o rieni erbyn Mawrth 2019 gyda’r nod o wella gwybodaeth, dealltwriaeth a rhoi cefnogaeth i gynyddu defnydd o’r Gymraeg yn y cartref ac yn gymdeithasol 



Erbyn diwedd Chwarter 2: 

7 digwyddiad i deuluoedd

62 rhiant

96 o blant

		Chwarter 1 

09.05.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith rhieni Bl 7 Bodedern - grŵp oedd am fod yn derbyn gwersi trochi am y tro cyntaf yn yr uwchradd felly roedd dealltwriaeth y rhieni o ddwyieithrwydd a manteision siarad Cymraeg yn yr ardal/ar gyfer swyddi yn bwysig. 

(Rhiant/teulu: 8, tadau:4 , Cymraeg/Saesneg: 1 , Saesneg: 7)

	

12.06.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith i rieni Llannerch-y-medd. (Rhiant/teulu: 8, tadau:1 Saesneg: 3)

	 	 	 	 	 	 	 	

26.06.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith i rieni Brynsiencyn. (Rhiant/teulu: 4, tadau: 1, Saesneg:3)

	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 

		



		

		Chwarter 2 



09.07.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith rhieni Rhosneigr. (Rhiant/teulu: 6, Tadau: 1, Iaith gartref: Cymraeg/Saesneg : 1, Saesneg 4.)

	 	

13.07.2018 - Selog yn mynychu digwyddiad cymunedol mewn ysgol newydd yn cyfuno 3 ysgol wledig - Ysgol Rhyd y Llan. (Plant: 50, Rhiant/teulu: 16, tadau:4 , Iaith gartref: Cymraeg/Saesneg 1, Saesneg 2.)

	 	 	 	 	 	

16.07.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith rhieni Bryngwran. (Rhiant/teulu: 7, tadau: 2, Iaith gartref: Cymraeg/Saesneg: 1, Saesneg: 2)



27.09.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith & hwyl gydag adnoddau Cymraeg i rieni Ysgol Parc y Bont. (Rhieni/teulu:11. Tadau:4, Cym/Saes : 6, Saes: 3)



25.09.2018 – Noson Rieni Ysgol Uwchradd Bodedern

Cyfle i gyflwyno holl weithgarwch y Fenter, cyfarch dros 100 o rieni, ond sgwrs ddwys gyda 10. Diddordeb mawr yn y Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc.

(Rhieni/teulu: 10)

	 	 	 	 

		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Hyrwyddo defnydd o apiau Cymraeg gan ddefnyddio Selog fel adnodd. 

8000 o apiau Selog wedi eu lawr lwytho erbyn Mawrth 2019 a 15 ymweliad a lleoliadau i hyrwyddo

Chwarter 1

12 digwyddiad

404 o blant

33 rhiant

Chwarter 2

4 digwyddiad

198 o blant

107 o rieni



5 o’r digwyddiadau hyn wedi eu trefnu ar gyfer teuluoedd yn benodol. Gweddill = ymweliad Ysgol gan gyrraedd y rhieni dros gyfryngau cymdeithasol. Nifer o blant a rhieni yn rhain :

Plant : 140

Rhiant : 140







		Chwarter 1 

(Mae arwyddocâd i’r niferoedd sy’n edrych / ymateb ar y rhwydweithiau cymdeithasol oherwydd mai plant yn aml sy’n gweld Selog ond targedir yr oedolion yn y teulu drwy’r negeseuon ar Facebook a Trydar gan gynnwys linc i Selog ac anogaeth i ddefnyddio’r apiau gyda’u plant adref. Dyma felly sut yr ydym yn mesur derbyn y neges adref yn ogystal â nifer y lawrlwythiadau sydd bellach wedi cyrraedd 13,000)



10/04/2018	

1. Ysgol Y Fali i hyrwyddo adnodd Selog & Magi Ann (Plant: 30. Trydar – argraffiadau 2164, ymwneud 38, F'book – cyrraedd 1100, Fb – clicio 155, Fb - rhannu/ymateb 9)	 

12/04/2018	

2. Ysgol Caergeiliog efo Selog. (Plant: 50. Trydar – argraffiadau 1815, ymwneud 50, F'book – cyrraedd 2100, Fb – clicio 584, Fb - rhannu/ymateb 51)

	

24/04/2018	

3. Ysgol Llanfair, Selog a Magi i 4 dosbarth (Plant: 120. Trydar – argraffiadau 3590, ymwneud 73, F'book – cyrraedd 3200, Fb – clicio 406, Fb - rhannu/ymateb 51)



30/04/2018

4. Ysgol Llangaffo, Selog a Magi. (Plant: 28. Trydar – argraffiadau 2067, ymwneud 28)

		 	 	 		

30/04/2018	

5. Ysgol y Tywyn, Selog. (Plant: 54. Trydar – argraffiadau 1576, ymwneud 32, F'book – cyrraedd 864, Fb – clicio 87, Fb - rhannu/ymateb 6)

	 	 	 	 		

18/05/2018	

6. Ysgol Rhosneigr efo Selog. (Plant: 27. Trydar – argraffiadau 1261, ymwneud 30, F'book – cyrraedd 980, Fb – clicio 94, Fb - rhannu/ymateb 14)

	 	 	 		

18/05/2018	

7. Dosbarth Derbyn Ysgol Biwmares, Selog. (Plant: 12. Trydar – argraffiadau 680, ymwneud 8, F'book – cyrraedd 757, Fb – clicio 51, Fb - rhannu/ymateb 22)

	 	 	 	 		

18/05/2018	

8. Grŵp Ti& Fi Mudiad Meithrin Biwmares, efo Selog. (Plant: 11, Teuluoedd 8, Saesneg 4. Trydar – argraffiadau 1271, ymwneud 22, F'book – cyrraedd 1200, Fb – clicio 135, Fb - rhannu/ymateb 22)

		

22/05/2018	

9. Ysgol Esceifiog Pentraeth hyrwyddo Magi Ann a Selog. (Plant: 30. Trydar – argraffiadau 1653, ymwneud 49, F'book – cyrraedd 2700, Fb – clicio 405, Fb - rhannu/ymateb 57)





05/06/2018	

10. Grŵp Ti& Fi Mudiad Meithrin Llanddaniel. (Plant: 22, Rhieni 13, Tadau 3, Cym/Saes 1, Saesneg 5. Trydar – argraffiadau 1192, ymwneud 36, F'book – cyrraedd 1200, Fb – clicio 77, Fb - rhannu/ymateb 19)

	

20/06/2018	

11. Selog i grŵp rhiant a phlentyn Rhosneigr. (Plant: 11, Rhieni 12, Cym/Saes 2, Saesneg 5. Trydar - argraffiadau 528, ymwneud 14, F'book - cyrraedd 1500, Fb - clicio 150, Fb - rhannu/ymateb 25)

		

21/06/2018	

12. Cylch Meithrin Bodedern gyda Selog. (Plant: 9. Trydar – argraffiadau 1636, ymwneud 42, F'book – cyrraedd 1500, Fb – clicio 276, Fb - rhannu/ymateb 17)

	 

		



		

		Chwarter 2 



Lawrlwythiadau ap Selog: Hyd yma lawrlwythwyd ap Selog 13,000 o weithiau (7500 ar gyfer y canu a 5500 ar gyfer y llyfrau darllen Cymraeg).

	 	 	 	 	 		

9-11/08/18

13. Hyrwyddo Selog yn genedlaethol yn yr Eisteddfod - sesiwn stori. (Plant: 24, Rhieni 17. Cymraeg/Saesneg 5,  Cymraeg/Almaeneg 1, Saesneg 8, Tadau/6. Trydar – argraffiadau 1333, ymwneud 22, F'book – cyrraedd 1932, Fb – clicio 232, Fb - rhannu/ymateb 25) 



14-15/08/18

14. Sioe Môn hyrwyddo Selog drwy ymweliad sgwrs a thaflen. (Plant: 72, Rhieni 90. Trydar – argraffiadau 1017, ymwneud 28, F'book – cyrraedd 1000, Fb – clicio 152, Fb - rhannu/ymateb 9) 



19/9/2018

15.  Selog i Ysgol Henblas (Plant:30 . Trydar – argraffiadau1124 , ymwneud 37, F'book – cyrraedd 1.5k, Fb – clicio 173, Fb - rhannu/ymateb:33) 



24/9/2018

16. Selog i Ysgol y Borth. 72 o blant. (F'book – cyrraedd 2.2k, Fb – clicio 773, Fb - rhannu/ymateb: 55)  



		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Ymchwilio i ac adnabod ffynhonnell ariannol er mwyn datblygu ap newydd Selog erbyn Mawrth 2019



		Chwarter 1 

		



		

		Chwarter 2 

10.08.18 - Sgwrs gychwynnol gyda staff Loteri Genedlaethol i adnabod cryfderau cais datblygu Selog mewn cyd-destun cymunedol.



		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		Cefnogi strategaeth y Llywodraeth Cymraeg 2050 ynghyd â Strategaeth iaith yr Awdurdod drwy weithio’n ddwys yn ardal Caergybi i wella gwybodaeth a dealltwriaeth am fanteision dwyieithrwydd ymysg rhieni.

Dylanwadu ar 100 o rieni erbyn Mawrth 2019. 



Erbyn diwedd Chwarter 2: 

14 digwyddiad i deulu

25 rhiant

31 plentyn

		Chwarter 1	 

Sesiwn Rhiant & Phlentyn wythnosol Caergybi

Bob dydd Mercher yn ystod y tymor. 



18/4, 25,4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 6/6, 13/6, 20/6, 11/7, 18/7 = 11 sesiwn Cymraeg i riant a phlentyn yn Llyfrgell Caergybi. 

19 teulu, 20 rhiant (3 tad) a 25 o blant. 

Iaith gartref: Cym/Saes: 4, Saesneg: 7, Pwyleg: 2, Rwsieg: 1.



	 	 	 	 	 	 	

02.05.2018 - Uwchsgilio a chodi hyder staff ardal Caergybi. Hyfforddiant cymorthyddion drwy Ganolfan Bedwyr - cynrychiolaeth ardal Caergybi. Ymwybyddiaeth Iaith a phwysigrwydd trochi.	



		



		

		Chwarter 2 

03.09.2018 - Ysgol y Fali - Ymwybyddiaeth Iaith i'r staff gyda ffocws ar gyflwyno i rieni (Staff 12, C/S: 5, S:4) 



12.09.2018 - Sesiwn Rhiant & Phlentyn wythnosol Caergybi yn ail ddechrau. 

+ 19/9 26/9

Cofnod rhieni newydd : 6 rhiant newydd, 6 plentyn, Iaith gartref : Cym/Saes: 1, Saes:5) 



		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		Cynnal 15 o weithgareddau cymdeithasol i 450 o rieni/gofalwyr er mwyn codi ymwybyddiaeth am gyfleoedd cymdeithasol Cymraeg, a’r gefnogaeth sydd ar gael erbyn Mawrth 2019.

50 i fod yn ddynion (tadau/gwarchodwyr/partneriaid etc).  



Erbyn diwedd Chwarter 2: 

7 gweithgaredd

187 Teulu

353 o blant



		Chwarter 1 

07/04/2018	

1. Bore Hwyl Ioga i deuluoedd & athletau Porthaethwy (teulu: 12, plant: 13).



09/05/2018	

2. Ymwybyddiaeth iaith Gymunedol - Santes Fair (teulu: 8, Saesneg:4, Tadau/teidiau  2)



09/06/2018	

3. Bore o Hwyl i’r Teulu - Gŵyl Cefni 

Sioe S4C i blant ar y llwyfan mawr (Plant: 280, Teulu: 140) 	 	 		



23/06/2018	

4. Bore Hwyl Rownderi gyda'r Urdd, a chanu Cymraeg a chrefftau. Porthaethwy (plant: 14, teulu: 10). 	 		





		

		Chwarter 2 



14/07/2018	

5. Bore Hwyl Cymraeg Cyfeiriannu, crefftau & pêl droed Urdd @ Porthaethwy

(Plant: 13, teulu: 10)

	 	 	 	 		

28/07/2018	

6. Sesiwn Stori & Chân gyda Selog @ Ffair Mechell ar y cyd â Cymraeg i Blant. (plant 17, teuluoedd 7)	 



22/9/2018

7.   Bore Hwyl Cymraeg gyda’r Urdd @ Porthaethwy (plant: 16, teulu: 14)





		

		Chwarter 3  



		

		Chwarter 4













		Dangosyddion Teuluoedd

		Targed (Nifer y cytunwyd)

		Ch1

		Ch2

		Ch3

		Ch4

		Cyfanswm cyflawniad



		

Nifer o weithgareddau a drefnir i deuluoedd





		 55

		 

		Ch1&2

33

		 

		 

		33



		Nifer o blant sy'n mynychu gweithgareddau i'r teulu

		300

		 

 

 

		Ch1&2

620

		 

		 

		620



		

Nifer o rieni sy'n mynychu gweithgareddau i'r teulu





		750 

		 

		 Ch1&2

414

		 

		 

		414









		Pa dystiolaeth ychwanegol sydd gennych o ganlyniad i waith gwerthuso’r gweithgareddau/prosiectau a wnaed gennych e.e. astudiaethau achos, canlyniadau holiaduron ayyb. 

Os yn cyflwyno tystiolaeth fel atodiadau, nodwch eu teitlau isod).



		Tystiolaeth

		√

		Manylion



		Astudiaethau Achos





		



		







		Holiaduron

		





		







		Arall 

		





		














		
Thema 2: Cynyddu’r Defnydd o’r Gymraeg

 



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		Plant a Phobl Ifanc

Cynradd (4-8oed)



		110 o blant a phobl ifanc yn mynychu darpariaeth Theatr Ieuenctid Môn bob tymor (7-18oed). 



Cyfanswm Chwarter 1 a Chwarter 2:



Nifer Gweithgaredd : 84



Nifer aelodaeth TIM : 116

Nifer Gweithgaredd eraill : 166

Cyfanswm mynychu : 282

		Chwarter 1 

Gweithdai perfformio a chodi hyder i blant 7 - 18oed yn cael eu cynnal gan actorion, cantorion ac ymarferwyr proffesiynol. Gweithdai yn digwydd yn naturiol drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda newid agwedd amlwg tuag at y Gymraeg mewn byd perfformio yn yr holl sesiynau.  



Byddwn yn casglu Astudiaethau Achos yn Chwarter 3.



TIM Bach (7-11oed)



TIM Bach Amlwch – Bob nos Lun : Nifer : 13

TIM Bach Llangefni – Bob nos Fawrth : Nifer: 30 

TIM Bach y Borth – Bob nos Fercher : Nifer: 33

TIM Bach Caergybi – Bob nos Iau : Nifer : 20



Sesiynau Recriwtio yn Llannerch-y-Medd a Rhosybol wedi eu trefnu ar gyfer codi niferoedd Amlwch.



Yn ychwanegol i’r rhaglen waith arferol yn Chwarter 1 :



10.4.18 – Sesiwn Flasu Agored yn Ysgol Gymuned y Fali. Nifer : 55

10.6.18 - Sioe Theatr Pop-Up yng Ngŵyl Cefni i TIM Bach Llangefni

28 yn perfformio, cynulleidfa o 80



Cyfanswm Aelodaeth Tymor TIM Bach : 96



TIM Mawr – (i bobl ifanc 11 – 18 oed)

Bob nos Fercher yn Neuadd y Dref, Llangefni.

Aelodaeth TIM Mawr : 20



Cyfanswm Aelodaeth TIM Bach a Mawr dros y Tymor : 116



Cyfanswm sesiynau Chwarter 1 : 15 sesiwn (wythnosol) x 4 (Amlch/Cgybi/Llngfi/Borth/Mawr) = 55 sesiwn



Yn ychwanegol i’r rhaglen waith arferol TIM Mawr :

2.5.18 – Gweithdy Technegol gyda Theatr Genedlaethol Cymru

3.5.18 - Trip i wylio Estron, drama Theatr Genedlaethol Cymru





		



		

		Chwarter 2 

Cyfanswm Aelodaeth TIM Bach a Mawr dros y Tymor : 122

Cyfanswm sesiynau TIM Chwarter 2: 20 sesiwn







Yn ychwanegol i’r rhaglen waith arferol Chwarter 2:

16.7.18 - Sioe Diwedd Tymor TIM Bach Amlwch : 13 yn perfformio a chynulleidfa o 70.

18.7.18 - Gweithdy ffilmio i TIM Mawr gyda Dewi Fôn Evans, cyfle i ffilmio’r gwaith sydd wedi ei  greu dros y tymor diwethaf a dysgu sgiliau ffilm.

12.9.18 - Sesiwn Flasu yng Nghaergybi Nifer : 63

14.9.18 – Sesiwn Flasu yn Rhosneigr Nifer : 15

24.9.18 – Sesiwn Flasu ym Mhorthaethwy Nifer: 33





		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		50% o’r rhai sydd yn mynychu gweithgareddau yn nodi eu bod nhw yn siarad Cymraeg efo’u ffrindiau Cymraeg yn sgil mynychu’r prosiect erbyn Mawrth 2019 





		Chwarter 1 



Cyfartaledd TIM Bach: 7 – 11oed

90% yn nodi eu bod yn siarad Cymraeg gyda’u ffrindiau yn gymdeithasol yn sgil TIM

95% yn siarad Cymraeg gyda’i gilydd yn narpariaeth TIM *

100% wedi codi mewn hyder yn defnyddio’r Gymraeg ar lwyfan / cyfleodd perfformio

100% wedi dysgu sgiliau perfformio newydd

100% wedi gwneud ffrindiau newydd



*Mae’n bwysig nodi fod TIM yn weithgaredd cymunedol sy’n uno plant o ysgolion cynradd dalgylchoedd lleol, mae’r cyfarfod cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg ac felly mae’r duedd yn aros felly wrth iddynt gyfarfod tu allan i ffiniau TIM.  



**Merch yn TIM Bach Amlwch yn mynychu Ysgol Breifat a rhieni di-Gymraeg adref, ond yn perfformio’r hyderus ar lwyfan yn y Gymraeg yn sgil TIM.  



Cyfartaledd TIM Mawr: 11 – 18oed

98% yn siarad Cymraeg gyda’u ffrindiau Cymraeg yn sgil TIM

98% yn siarad Cymraeg gyda'i gilydd yn narpariaeth TIM.

95% wedi codi mewn hyder yn defnyddio’r Gymraeg ar lwyfan / cyfleodd perfformio

100% wedi dysgu sgiliau perfformio newydd

100% wedi gwneud ffrindiau newydd







		



		

		Chwarter 2 



Adborth / Astudiaethau Achos yn Chwarter 3



		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		100% o’r rhai sydd yn mynychu yn nodi fod y Gymraeg yn bwysig iddyn nhw erbyn Mawrth 2019 



		Chwarter 1 

Adborth yn cael ei gasglu drwy weithgaredd ‘post-its’ – 100% yn nodi fod y Gymraeg yn bwysig iddyn nhw.

		



		

		Chwarter 2 

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		70% yn fwy hyderus i berfformio yn y Gymraeg o flaen cynulleidfaoedd amrywiol erbyn Mawrth 2019 



		Chwarter 1 

100% wedi codi mewn hyder yn defnyddio’r Gymraeg ar lwyfan / cyfleodd perfformio – TIM Bach 

95% wedi codi mewn hyder yn defnyddio’r Gymraeg ar lwyfan / cyfleodd perfformio – TIM Mawr



		



		

		Chwarter 2 

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		







		
Thema 2: Cynyddu’r Defnydd o’r Gymraeg

 



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		Plant a Phobl Ifanc

Cyfnod pontio (9-12)



		125 o blant a phobl ifanc yn mynychu darpariaeth Bocsŵn (5-16 oed) a Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc (12-18 oed)



Cyfanswm Chwarter 1 a Chwarter 2:



Nifer Gweithgaredd : 97

Nifer mynychu : 295



		Chwarter 1 



Cynllun 1 

Stiwdio 12, Llangefni gyda Pecyn 25, Cyngor Sir Ynys Môn 

Pobl Ifanc : 15 – 18 oed

11/4/18

18/4/18

25/4/18           

2/5/18

9/5/18

16/5/18



Prosiect ar y cyd â Cyngor Sir Ynys Môn gyda phobl ifanc sy’n cael trafferth ymgysylltu mewn amgylchedd addysgol. Daeth criw o 5 o bobl ifanc i Stiwdio 12, Llangefni i weithio ar brosiect oedd yn cyfuno sawl elfen gerddorol, dysgu, cyfansoddi, recordio a chreu cerddoriaeth gan ddefnyddio offer technegol.  



Cafwyd cydnabyddiaeth i’r gwaith drwy achrediad Agored Cymru.



Dyma ganlyniad o fesur effaith ar ddechrau a diwedd y cynllun ar ffurf holiadur, ar ran hyder a defnydd o’r Gymraeg.  

· Cynnydd o 36% mewn hyder o weithio gyda phobl newydd.

· Cynnydd o 5% yn siarad Cymraeg gyda gwarchodwyr.

· Cynnydd o 50% mewn cymryd rhan mewn gweithgaredd Cymraeg tu allan i’r Ysgol.

· Cynnydd o 43% mewn hyder wrth weithio yn y Gymraeg e.e. darllen, ysgrifennu, cyfathrebu.

· Cynnydd o 32% mewn hyder wrth siarad Cymraeg

· Cynnydd o 6% mewn pwysigrwydd y Gymraeg i’r unigolyn.

Nifer : 5



Cynllun 2

Canolfan Bro Alaw, Bodedern gyda Gwasanaeth Ieuenctid, Cyngor Sir Ynys Môn

9/4/18

16/4/18

23/4/18

30/4/18

14/5/18

21/5/18



Ffurfio band gyda 6 o bobl ifanc, yn dilyn sesiwn blasu ym Modedern, cyfle anffurfiol i ddefnyddio’u Cymraeg yn greadigol mewn proses o gyfansoddi, ysgrifennu a recordio cân.



Cafwyd cydnabyddiaeth i’r gwaith drwy achrediad ‘Sgiliau Rhythm’ Agored Cymru.



Dyma ganlyniad o fesur effaith ar ddechrau a diwedd y cynllun ar ffurf holiadur, ar ran hyder a defnydd o’r Gymraeg.  

· Cynnydd o 3% mewn hyder i drio pethau newydd.

· Cynnydd o 6% i rannu syniadau newydd.

· Cynnydd o 11% mewn hyder i weithio gyda phobl eraill.

· Cynnydd yn siarad Cymraeg gyda ffrindiau 83%

· 44% o gynnydd mewn gweithgaredd ôl-Ysgol Cymraeg

· 6% o gynnydd mewn gweithio yn y Gymraeg hynny yw, darllen, sgwennu, cyfathrebu.

· Cynnydd o 16% mewn hyder i siarad Cymraeg.

· Cynnydd o 57% mewn gwrando/gwylio ar gerddoriaeth/rhaglenni Cymraeg. 



Nifer : 6



Cynllun 3

Cynllun Ysgol Llanfawr, Caergybi



Sesiynau cefnogi Siarter Iaith Ysgol Llanfawr, Caergybi.  

Pob prynhawn dydd Iau am 6 wythnos.



19/4/18

26/4/18

3/5/18

10/5/18

17/5/18

24/5/18



8 unigolyn yn cael eu dewis gan yr Ysgol i wella llythrennedd, rhifedd a sgiliau creadigol drwy gyfrwng y Gymraeg + cyfle anffurfiol i ddefnyddio’u Cymraeg. 



Syniad wedi datblygu o’r sesiynau = Cyfres o fideos tiwtorial Bocsŵn ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.  Elfennau o ddysgu iaith + sgil newydd. I’w ddatblygu yn Chwarter 3.



Dyma ganlyniad o fesur effaith ar ddechrau a diwedd y cynllun ar ffurf holiadur, ar ran hyder a defnydd o’r Gymraeg.  

· Cynnydd yn siarad Cymraeg gyda ffrindiau 23%

· Cynnydd o 3% mewn siarad Cymraeg gyda rhieni / gwarchodwyr.

· 150% o gynnydd mewn gweithgaredd ôl-Ysgol Cymraeg

· 76% o gynnydd mewn gweithio yn y Gymraeg hynny yw, darllen, sgwennu, cyfathrebu.

· Cynnydd o 16% mewn hyder i siarad Cymraeg.



Nifer : 8



Cynllun 4

Sesiynau i’r Gymuned @ Neuadd Ysgol Gynradd Llandegfan

4/6/18

11/6/18

18/6/18	

25/6/18

I’w barhau mewn i Chwarter 2.



		

Cynllun 5

Bocsŵn a Digartref Ynys Môn 

24/04/18

13/06/18

27/06/18



Prosiect wedi ei drefnu ar y cyd ag elusen Digartref Ynys Môn.  3 gweithdy dysgu chwarae, cyfansoddi a recordio gyda’r ukulele i bobl ifanc o dan ofal Digartref Ynys Môn. 

100% wedi dysgu sgiliau newydd 

100% wedi magu hyder yn defnyddio’r Gymraeg mewn awyrgylch anffurfiol 



Nifer = 4 



Cynllun 6

Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc

Bob Nos Fawrth (4.30pm – 8pm) – 12 sesiwn



Cyfarfodydd wythnosol i gefnogi rhwydwaith o berfformwyr ifanc a threfnu gigs lleol + cefnogi bandiau’r rhwydwaith mewn perfformiadau amrywiol ledled Cymru.



‘Carma’ - Band Roc (4 perfformiwr)



7.8.2018 - Llwyfan y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

14.07.18 - Gŵyl Arall, Caernarfon

28.07.18 – Gŵyl Rhosneigr



Jac Elis Roberts

Aelod newydd i’r Rhwydwaith. Mae’r rhwydwaith yn gymorth i Jac wrth iddo gyfansoddi a chreu caneuon gwreiddiol, dwy gan wreiddiol Gymraeg wedi ei recordio yn Stiwdio 12, Llangefni.

Anogwyd i berfformio mewn noson Meic-Agored yn yr Oyster Catcher yn Rhosneigr, ac ar sail hynny wedi cytuno i nifer o gigs dros yr Haf. 



A(n)naearol – (4 perfformiwr)

28.7.18 – Gŵyl Mechell, Llanfechell.  

Cyfnod prysur yn ymarfer, ysgrifennu a recordio caneuon newydd dros y cyfnod hwn yn bennaf. 



Nifer : 9 



Mae’r holl ganeuon i’w clywed ar dudalen Soundcloud Bocsŵn

https://soundcloud.com/bocswn



	

		



		

		Chwarter 2



Cynllun 4 (parhau)

Sesiynau i’r Gymuned @ Neuadd Ysgol Gynradd Llandegfan



02/07/18

09/07/18



Sesiynau agored i blant dalgylch Llandegfan/Llangoed/Biwmares, creu band gyda 6 unigolyn.



Dyma ganlyniad o fesur effaith ar ddechrau a diwedd y cynllun ar ffurf holiadur, ar ran hyder a defnydd o’r Gymraeg.  



· Cynnydd o 23% mewn siarad Cymraeg efo’n ffrindiau.

· Cynnydd o 16% yn siarad Cymraeg efo rhieni/gwarchodwyr. 

· Cynnydd o 56% mewn gweithgareddau Cymraeg tu allan i’r Ysgol. 

· Cynnydd o 3% mewn hyder yn gweithio yn y Gymraeg, hynny yw, darllen, ysgrifennu, cyfathrebu.

· Cynnydd o 3% mewn hyder yn siarad Cymraeg. 

· Cynnydd o 18% mewn pwysigrwydd siarad y Gymraeg. 

· Cynnydd o 29% mewn gwrando ar gerddoriaeth a/neu wylio rhaglenni Cymraeg.



Nifer : 6



Cynllun 6 (parhau)

Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc

Bob Nos Fawrth (4.30pm – 8pm) (4 sesiwn)



Band Newydd i’r Rhwydwaith ar ôl recriwtio dros yr Haf. 



Aerobig – band roc meddal. 4 unigolyn.



Cyfanswm niferoedd Rhwydwaith: 13







Cynllun 7

Sesiynau Haf Bocsŵn

Cynhaliwyd sesiynau cymunedol dros yr Haf yn Stiwdio 12, Llangefni. Boreau a prynhawn wedi eu teilwra ar gyfer oedrannau amrywiol, rhwng 5 - 18 oed.



Rhaglen 4 wythnos o weithdai Ukulele a Creu Band 

 : 30.7.18 – 23.8.18

Sesiwn Bore am bythefnos, sesiwn bore a phnawn am bythefnos -

Cyfanswm gweithdai : 24



Nifer : 40 o blant



Sesiynau Ysgol Bocsŵn 

Gwasanaeth drwy unigolion llawrydd, yn cael ei gydlynu gan Swyddog Maes Cerddorol. 

Sesiynau ar gyfer Ysgolion Uwchradd a Cynradd ar gyflwyno’r Gymraeg mewn modd creadigol, modern, gydag elfennau o ddysgu iaith drwy weithgaredd.



Medi 2018 +

Rhaglen 6 wythnos @

Ysgol Goronwy Owen : 80

Ysgol Biwmares : 19 

Ysgol Gymuned y Fali : 50 

Ysgol Rhosneigr : 24 (clwb ar ôl Ysgol)

Ysgol Moelfre : 40 



Cyfanswm sesiynau : 30

Cyfanswm plant : 213

		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Gweithgareddau Cymdeithasol yn - 

Codi ymwybyddiaeth a defnydd/gwrando 100% am gerddoriaeth Gymraeg, technolegau Cymraeg ac adnoddau Cymraeg y gellir eu defnyddio o ddydd i ddydd erbyn Mawrth 2019 



Cyfanswm Chwarter 1 a Chwarter 2:



Nifer Gweithgaredd : 4

Nifer mynychu : 464

		Chwarter 1 



10.06.2018 - Gŵyl Cefni - Y Gig Fawreddog

Profiad cerddorol newydd i gynulleidfa o 400.   Cynhaliwyd y gig fawreddog yng nghanol tref Llangefni eleni gyda Celt, Fleur de Lys, Bwncath, Alejandro Jones o Batagonia, Welsh Whisperer, Daf Jones, Tagaradr, Hogia Llanbobman, Gwilym Bowen Rhys, Theatr Ieuenctid Môn a Bocsŵn.

Nifer: 400

40% yn bobl ifanc : 160



18.9.18 – Clwb Ukulele @ Ysgol Rhosneigr (ar ôl Ysgol) Nifer: 24 







		



		

		Chwarter 2 



04.07.2018

Ras yr Iaith (450 i gyd) 

250 yn y cyfnod pontio (9-12 oed)



Cynhaliwyd Ras yr Iaith ym Mhorthaethwy am y tro cyntaf eleni.  Rhedodd 450 o bobl yn y ras, yn cynnwys plant a phobl ifanc yn bennaf.   Cafwyd y nifer uchaf dros Gymru yn rhedeg yn ein cymal a hynny’n bennaf oherwydd ein hygrededd gyda’r Ysgolion yn lleol.



Cafodd y plant a’r bobol ifanc ddathliad o iaith a diwylliant, ymwybyddiaeth o gerddoriaeth Cymraeg a chyfle i gymdeithasu gyda phlant a phobl ifanc o bob oed wedi’r ras.



Cafwyd adborth cadarnhaol iawn ar ffurf sgyrsiau gyda Phrif Athrawon yn dilyn y digwyddiad, ac edrychwn at adeiladu ar lwyddiannau’r flwyddyn gyntaf a pharatoi rhaglen o weithgareddau yn rhan o’r dathliadau yn 2020.  





13.07.2018 - Digwyddiad cymunedol ‘Madam Wen’ ym mhentref Bryngwran. Cefnogi ymdrechion yr Ysgol wrth gefnogi’r digwyddiad wrth estyn allan i’r gymuned ehangach – dysgu can am hanes lleol y Madam Wen, canu’r gerddoriaeth wrth ymweld â busnesau’r dref. 30 o ddisgyblion

Trydar – argraffiadau 2133, ymwneud 92. Fbook – cyrraedd 3,000, clicio 700, rhannu/ymateb 68).



		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Yn ystod gweithgareddau cymdeithasol -

50% o’r rhai sydd yn mynychu gweithgareddau yn nodi eu bod nhw yn siarad mwy o Gymraeg efo’u ffrindiau yn sgil mynychu’r prosiect erbyn Mawrth 2019 

		Chwarter 1

Cynllun 2 (Uchod) 

Canolfan Bro Alaw, Bodedern gyda Gwasanaeth Ieuenctid, Cyngor Sir Ynys Môn

Dengys cynnydd o 83% o bobl ifanc yn defnyddio mwy o Gymraeg efo’u ffrindiau. 



Cynllun 3 (Uchod) 

Cynllun Ysgol Llanfawr, Caergybi.

Dengys gynnydd o 23% o blant yn defnyddio mwy o Gymraeg efo’u ffrindiau.



		



		

		Chwarter 2



Cynllun 4 (Uchod)

Sesiynau i’r Gymuned @ Neuadd Ysgol Gynradd Llandegfan.

Dengys gynnydd o 23% o blant yn defnyddio mwy o Gymraeg efo’r ffrindiau. 



Cynllun 5 (Uchod) 

Sesiynau i’r Gymuned @ Canolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi.

Dengys gynnydd o 38% o blant yn defnyddio mwy o Gymraeg efo’r ffrindiau. 





		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		Cynnal 25 Sesiwn Ymwybyddiaeth Iaith i 500 o blant erbyn Mawrth 2019 gyda’r nod - 

100% wedi dysgu rhywbeth newydd am iaith, hanes neu ddiwylliant Cymru. 90% eisiau dysgu mwy am hanes Cymru. 

100% yn teimlo ym fwy balch o’u Cymreictod. 

95% yn teimlo fod y Gymraeg yn bwysig am resymau gyrfaol a chymdeithasol 



Cyfanswm Chwarter 1 a Chwarter 2:



Nifer Gweithgaredd : 14

Nifer mynychu : 395

		Chwarter 1 

Ymwybyddiaeth Hanes yr Iaith :

16.4.2018 - Ymwybyddiaeth Iaith i Flwyddyn 6, Ysgol Caergeiliog (disgyblion 20).

Rhagor o’r rhain wedi eu trefnu ar gyfer Chwarter 4.



***

Ymwybyddiaeth arall:



Ymwybyddiaeth Iaith yn y byd Digidol i bobl ifanc, 11 – 14 oed. 

Ysgol Uwchradd Bodedern 

12/06/2018 (Nifer : 25)

13/06/2018 (Nifer : 28)

15/06/2018 (Nifer : 25)

19/06/2018(Nifer : 25)

20/06/2018 (Nifer : 29)

22/06/2018 (Nifer : 27)

Cyfanswm : 159



Ysgol Syr Thomas Jones

27/06/2018 (Nifer : 27)

28/06/2018 (Nifer : 28)

Cyfanswm : 55



Ysgol Gyfun Llangefni 

11/06/2018 (Nifer : 30)

12/06/2018 (Nifer : 28)

Cyfanswm : 58



Sesiynau ar bwysigrwydd cyfrannu’n Gymraeg i Wici, a chodi hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn ddigidol. 

 



		



		

		Chwarter 2 



Ymwybyddiaeth Iaith yn y byd Digidol (parhau)



Ysgol Uwchradd Caergybi

13.07.2018

(Niferoedd : 20)



Ysgol Uwchradd Bodedern

10.07.2018 (Nifer : 28)

11.07.2018 (Nifer : 27)

13.07.2018 (Nifer : 28)

(Niferoedd : 83)



		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		 

Hwyluso Fforwm Cefnogi Arferion Iaith Pobl Ifanc gan sicrhau gweithrediad effeithiol o gynllun gwaith CAMPUS o gylch gwaith partneriaid er mwyn cyfrannu at amcanion strategaeth Cymraeg 2050. Adnabod meysydd i gydweithio, cynllunio a rhaglennu ac adnabod bylchau drwy gyfarfod 4 gwaith y flwyddyn erbyn Mawrth 2019.



		Chwarter 1 



02.05.2018 - Cyfarfod cychwynnol gydag arweinydd a staff Gwasanaeth Ieuenctid CSYM, Urdd Ynys Môn, Ffermwyr Ifanc yn adnabod blaenoriaethau a chynlluniau dros yr Haf.  Adnabod cyfleodd i gydweithio.





		

		Chwarter 2 



10.9.2018 - Ail gyfarfod gyda (uchod). Cytuno i ffurfioli Fforwm Cefnogi Arferion Iaith Pobl Ifanc, fel is-grŵp i’r Fforwm Iaith Statudol gan ddilyn strwythur yr is-grŵp Cymraeg i Deuluoedd ac ateb i’r Fforwm Iaith Strategol yn chwarterol.



		

		Chwarter 3  



		

		Chwarter 4







		
Thema 2: Cynyddu’r Defnydd o’r Gymraeg

 



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		Plant a Phobl Ifanc

Arddegau (13-16)



		Codi ymwybyddiaeth 100% am gyfleoedd cymunedol/ gwirfoddol ble mae’r Gymraeg o bwysigrwydd ac o fantais amlwg erbyn Mawrth 2019



Cyfanswm Chwarter 1 a Chwarter 2:



Nifer Gweithgaredd : - (RYIaith wedi gyfri’n barod)

Nifer mynychu : 180

		Chwarter 1

Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc – 9 unigolyn yn aelodau cyson o’r Rhwydwaith yn llawn fanteisio ar gynnal digwyddiadau cymunedol drwy gyfrwng y Gymraeg. 



04.07.2018 - Ras yr Iaith, Porthaethwy

450 o bobl i gyd, (180 yn eu harddegau (13 – 16 oed))

20 o bobl ifanc (16 - 18 oed) wedi gwirfoddoli i helpu cynnal y digwyddiad - criw 6ed dosbarth Ysgol David Hughes, yn gweld gwerth mewn gwirfoddoli yn eu cymuned leol i gynnig profiadau i’r plant iau, ac y gyfoethogi bwrlwm tref Porthaethwy.





		



		

		Chwarter 2 

Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc – 13 unigolyn yn aelodau cyson o’r Rhwydwaith yn llawn fanteisio ar gynnal digwyddiadau cymunedol drwy gyfrwng y Gymraeg. 



		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Codi hyder 60% i siarad Cymraeg gyda’i gilydd, gyda chyfoedion, teuluoedd ac athrawon erbyn Mawrth 2019 



		Chwarter 1 

		



		

		Chwarter 2 

Rhagor o adborth i ddod gan griw Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc ar ddiwedd Chwarter 3.  



		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Gwella dealltwriaeth a gwybodaeth 100% am bwysigrwydd a manteision y Gymraeg wrth ystyried gyrfa a gwaith erbyn Mawrth 2019 



Cyfanswm Chwarter 1 a Chwarter 2:



Nifer Gweithgaredd : 1

Nifer mynychu : 50

		Chwarter 1 



9.07.18 – Ymwybyddiaeth Iaith mewn Gyrfa @ Ysgol David Hughes, Porthaethwy

Nifer : 50 

Cyflwyniad a sesiwn ffocws gyda chriw Blwyddyn 12. Trafod manteision y Gymraeg mewn busnes a gyrfa gan addasu a gweithio ar eu cynlluniau cyn cyflwyno i banelwyr yn ystod y Ffair Yrfaoedd.



		



		

		Chwarter 2

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		10 o bobl ifanc yn eu harddegau a hŷn yn mynychu a chymryd rhan yn Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc Bocsŵn, gan gynnal 2 gig i’w cyfoedion erbyn Mawrth 2019.



		Chwarter 1 

Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc – 9 o bobl ifanc. 

Bob Nos Fawrth (4.30pm – 8pm) 

Cyfarfodydd wythnosol i gefnogi rhwydwaith o berfformwyr ifanc a threfnu gigs lleol + cefnogi bandiau’r rhwydwaith mewn perfformiadau amrywiol ledled Cymru.



‘Carma’ - Band Roc (4 perfformiwr)



7.8.2018 - Llwyfan y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.

14.07.18 - Gŵyl Arall, Caernarfon

28.07.18 – Gŵyl Rhosneigr



Jac Elis Roberts

Aelod newydd i’r Rhwydwaith. Mae’r rhwydwaith yn gymorth i Jac wrth iddo gyfansoddi a chreu caneuon gwreiddiol, dwy gan wreiddiol Gymraeg wedi ei recordio yn Stiwdio 12, Llangefni.

Anogwyd i berfformio mewn noson Meic-Agored yn yr Oyster Catcher yn Rhosneigr, ac ar sail hynny wedi cytuno i nifer o gigs dros yr Haf. 



A(n)naearol – (4 perfformiwr)

28.7.18 – Gŵyl Mechell, Llanfechell.  

Cyfnod prysur yn ymarfer, ysgrifennu a recordio caneuon newydd dros y cyfnod hwn yn bennaf. 



Mae’r holl ganeuon i’w clywed ar dudalen Soundcloud Bocsŵn

https://soundcloud.com/bocswn



Rhagor o gigs ar eu ffordd yn Chwarter 3 a 4



		



		

		Chwarter 2 

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		Cynnal 2 sesiwn Bocsŵn wythnosol (am 6 wythnos) mewn 3 ardal ble mae’r Gymraeg yn heriol gyda’r nod o gefnogi a gwella ymdrechion i siarad Cymraeg yn gymdeithasol. 60% i nodi cynnydd yn eu hyder i roi cynnig ar brofiadau Cymraeg newydd.



Cyfanswm Chwarter 1 a Chwarter 2:



Nifer Gweithgaredd : 6

Nifer mynychu : 15

		Chwarter 1 

Canolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi

6/6/18

13/6/18

20/6/18		

27/6/18

I’w barhau mewn i Chwarter 2.



		



		

		Chwarter 2 

Canolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi

04/07/18

11/07/18



Nifer: 15

Grŵp 1 : 8

Grŵp 2 : 7



Sesiynau Cymunedol ardal Llanfawr, Morswyn a Kingsland, yng Nghaergybi. Cyfle i ddysgu chwarae, cyfansoddi a recordio cân unigryw gyda’r ukulele.



Dyma ganlyniad o fesur effaith ar ddechrau a diwedd y cynllun ar ffurf holiadur, ar ran hyder a defnydd o’r Gymraeg.  



Grŵp 1:

· Hyder i drio pethau newydd – cynnydd o 4%

· Hyder i rannu syniadau – cynnydd o 15%

· Hyder i weithio gydag eraill - cynnydd o 41%

· Dw i’n siarad Cymraeg efo’n ffrindiau - cynnydd 38%

· Dw i’n siarad Cymraeg hefo fy rhieni / gwarchodwyr - cynnydd 26% 

· Dw i’n gwneud gweithgareddau Cymraeg tu allan i’r ysgol - cynnydd 3%

· Dw i’n teimlo’n gyffyrddus wrth weithio yn y Gymraeg e.e. darllen, ysgrifennu - cynnydd 12%

· Dw i’n hyderus wrth siarad Cymraeg - cynnydd 4%

· Dw i’n meddwl bod hi’n bwysig siarad Cymraeg - cynnydd 4%

· Dw i’n gwrando ar fiwsig a/neu wylio rhaglenni Cymraeg - cynnydd 22%

Roedd presenoldeb ar gyfer y grŵp yma yn 80%



Grŵp 2 :

· Dw i’n siarad Cymraeg efo’n ffrindiau – cynnydd 20%

· Dw i’n siarad Cymraeg hefo fy rhieni / gwarchodwyr – cynnydd 36% 

· Dw i’n gwneud gweithgareddau Cymraeg tu allan i’r ysgol – cynnydd 7%

· Dw i’n teimlo’n gyffyrddus wrth weithio yn y Gymraeg e.e. darllen, ysgrifennu - cynnydd 22%

· Dw i’n hyderus wrth siarad Cymraeg – cynnydd 15%

· Dw i’n meddwl bod hi’n bwysig siarad Cymraeg – cynnydd 11%

· Dw i’n gwrando ar fiwsig a/neu wylio rhaglenni Cymraeg - cynnydd 9%

Roedd presenoldeb yr ail grŵp yn 92%



		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		
Thema 2: Cynyddu’r Defnydd o’r Gymraeg

 



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		Plant a Phobl Ifanc

Pobl Ifanc Hŷn (16-25)



		Cydweithio â phartneriaid i adnabod cyfleoedd i gynnal ffair yrfaoedd i fyfyrwyr 5 ysgol uwchradd erbyn Mawrth 2019 gyda’r nod o wella gwybodaeth a dealltwriaeth am 100% am bwysigrwydd a manteision y Gymraeg ym myd gwaith erbyn Mawrth 2019



		Chwarter 1 

		



		

		Chwarter 2 

Trefniadau ar y gweill gydag Adran Addysg CSYM

Ennyn diddordeb eisoes gyda siaradwyr gwadd, cwmnïau newydd, busnesau lleol all ddod i siarad yn ystod y Ffair - yn benodol, yn y maes Awyr Agored. Cyfle i gydweithio gyda Cymraeg Byd Busnes.

		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Darparu cyfleoedd i 5 o bobl ifanc gysgodi tiwtoriaid proffesiynol ein darpariaethau gan eu uwchsgilio o fewn meysydd celfyddydau, gyda 3 yn mynd ymlaen i waith neu addysg bellach erbyn Mawrth 2019



		Chwarter 1 

2 o bobl ifanc oedd yn cysgodi tiwtoriaid Theatr Ieuenctid Môn (+ cyn aelodau o Theatr Ieuenctid Môn) wedi cychwyn cwrs graddedig mewn Prifysgolion yn Llundain. Ifan Pritchard a Gwion Morris Jones. 

		



		

		Chwarter 2 

		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		70% o fuddiolwyr newydd Bocsŵn yn cael achrediad am eu cyflawniad yn y prosiect erbyn Mawrth 2019 



		Chwarter 1 

		



		

		Chwarter 2 

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		Mapio

Gweithredu’r Cynllun Sirol o ganlyniad i’r gwaith mapio. 



		Chwarter 1

Bydd Gwaith Mapio o’r newydd yn cael ei gynnal fel rhan o ddiweddaru Cynllun Corfforaethol cyn Mawrth 2019.

		



		

		Chwarter 2 

Bydd Gwaith Mapio o’r newydd yn cael ei gynnal fel rhan o ddiweddaru Cynllun Corfforaethol cyn Mawrth 2019.

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		





		Dangosyddion Plant a Phobl Ifanc

		Targed (Nifer y cytunwyd)

		Ch1

		Ch2

		Ch3

		Ch4

		Cyfanswm cyflawniad



		Nifer o weithgareddau a drefnir

		

199



		 

 

 

		Ch1&2

206 

		 

		 

		206



		

Nifer sy'n mynychu gweithgareddau



		720 

		 

		  Ch1&2

1,681

		 

		 

		1,681

















		Pa dystiolaeth ychwanegol sydd gennych o ganlyniad i waith gwerthuso’r gweithgareddau/prosiectau a wnaed gennych e.e. astudiaethau achos, canlyniadau holiaduron ayyb. 

Os yn cyflwyno tystiolaeth fel atodiadau, nodwch eu teitlau isod).



		Tystiolaeth

		√

		Manylion



		Astudiaethau Achos





		



		Gwion Morris Jones : 



‘Diolch yn fawr am y cyfle i gael tiwtora criw mor frwdfrydig o bobl ifanc. Mae mlwyddyn i efo TIM wedi bod yn un i’w chofio am nifer o resymau. O gael rhannu fy mhrofiadau o glyweliadau efo’r criw i drafod spoilers “Riverdale" efo genod Llangefni dw i wedi mwynhau pob eiliad. Diolch i chdi ac i Menter Iaith Môn am barhau i gynnig y fath brofiadau i’r criw ac i mi ar hyd y blydyddoedd. Swn i ddim lle ydw i heddiw, yn cychwyn ar yr antur newydd ‘ma yn Llundain, heb y sylfaen a’r gefnogaeth ges i yn TIM Bach Amlwch a TIM Mawr. Mae peidio dod draw i Neuadd y Dref bob nos Fercher dros y gwyliau haf wedi bod yn od felly dwnim sut wna i ymdopi yn Llundain! Os ti angen help efo unrhyw beth yn y dyfodol coda’r ffôn a (os dydw i ddim yn sdyc mewn dosbarthiadau coleg) fydda i yna fel siot!’







		Holiaduron



Dadansoddiad o holiadur asesu effaith sesiwn ymwybyddiaeth iaith yn Ysgol Caergeiliog

		





		



Dadansoddi Holiadur Iaith Caergeiliog (atodiad)





		Arall 

		





		

Fideo Adborth Theatr Ieuenctid Môn (atodiad)



















		
Thema 2: Cynyddu’r Defnydd o’r Gymraeg

 



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		Cymunedau

Cefnogi 2 bwyllgor trefnu gwyliau lleol i gynnal gweithgareddau Cymraeg fel rhan o’r arlwy erbyn Awst 2018. Niferoedd - 2000 yng Ngŵyl Cefni; 300 yng Ngŵyl Caergybi.



Cyfanswm Chwarter 1 a Chwarter 2:



Nifer Gweithgaredd : 7

Nifer mynychu 

(oedolion): 657

(Plant a phobl ifanc) : 560

		Chwarter 1 



Gwaith wedi mynd rhagddo dros y flwyddyn ar gyfer paratoadau Gŵyl Cefni, gyda phwyllgor o bobl leol yn Llangefni .



9.4.18 - Cyfarfod Pwyllgor yng Ngwesty’r Bull, Llangefni

22.4.18 - Cyfarfod Pwyllgor yng Ngwesty’r Bull, Llangefni



6.6.18 – Noson Gwis, Tafarn y Railway, Llangefni 

Nifer : 35



7.6.18 -  Noson Gelf gyda Lisa Eurgain Taylor 

Gweithdy celf nghwmni Lisa Taylor, artist lleol o Rosmeirch (ger Llangefni) sy’n defnyddio’r Gymraeg a Chymreictod yn greiddiol i’w gwaith.

Nifer: 5



10.6.18 – Bore o Hwyl i’r Teulu

Sioe lwyfan Gymraeg gyda chyflwynwyr S4C + Selog, Peppa Pinc, Sali Mali a Sam Tân (ar gyfer blynyddoedd cynnar) + sioe Mewn Cymeriad Owain Glyndŵr (i blant hŷn) gyda Helfa Drysor (thema Glyndŵr) o amgylch y dref. Cynhaliwyd Helfa Drysor o gwmpas siopau bach y dref, i ddenu cwsmeriaid i mewn fel rhan o arlwy’r ŵyl.  

Nifer:  (Plant: 280, Teulu: 140) 420



Digwyddiadau eraill o amgylch y dref: Chwaraeon yr Urdd, Gweithdai Ukulele, Theatr Stryd

Nifer: 200



Y Gig Fawreddog - Celt, Fleur de Lys, Bwncath, Alejandro Jones o Batagonia, Welsh Whisperer, Daf Jones, Tagaradr, Hogia Llanbobman, Gwilym Bowen Rhys, Theatr Ieuenctid Môn a Bocsŵn

Nifer: 400



Mae gig Ieuenctid ar y cyd gydag Urdd Ynys Môn ar y gweill yn Chwarter 3.



Cyfanswm : 1,060

		



		

		Chwarter 2



29.07.2018 - Sioe Gŵyl Caergybi - cynnig digwyddiad i deuluoedd - Sioe lwyfan S4C Cymraeg. Er yn fore stormus a glawog, o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol, cafwyd niferoedd teilwng o fynychwyr (Trydar - argraffiadau 2111, ymwneud 66, F'book - cyrraedd 2700, Fb - clicio 470, Fb - rhannu/ymateb 59)



Nifer : 80 plentyn (77 o rieni)



		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		1 band Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc i berfformio mewn 1 ŵyl leol erbyn Medi 2018 



		Chwarter 1 



Carma

7.8.2018 - Llwyfan y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 

14.07.18 - Gŵyl Arall, Caernarfon

28.07.18 – Gŵyl Rhosneigr



Annaearol 

28.7.18 – Gŵyl Mechell, Llanfechell



		



		

		Chwarter 2 

		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Cydweithio gyda chymuned benodol er mwyn cynnal 3 o ymgyrchoedd penodol i annog hyd at 250 o bobl i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg erbyn Mawrth 2019 



		Chwarter 1 



Ymgyrch Cefnogi Dysgwyr 

Cynllun ar y cyd â Chanolfan Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin gyda’r Fenter Iaith yn ymgynghori.

MIM yn gyfrifol am yr ymchwil gyda chymdeithasau a busnesau, holiaduron a sgyrsiau 1 i 1 i ganfod y broblem, a’r ateb i groesawu dysgwyr Cymraeg mewn cymdeithas/busnes a’u cefnogi i ddenu a chefnogi Dysgwyr Cymraeg.

.   

Holwyd y busnesau canlynol: 

Caergybi: The Property People/Williams & Goodwin, Raymond Jones y Cigydd, M&E Clothing, Eiddo Cyf, Kleisers Jewellers, RP Groundworks. 

Porthaethwy: Pot Jam, Elsa, Menai Deli, Benjamin Lee Chocolatier, Hafod Lon Holiday Apartments, M-Sbarc, Awen Menai 

Amlwch: Spar, Cardiau Môn, Cigydd Corwas. 

Llangefni: Cefni Tyers, Bull, K Thomas Cigydd, Cwpwrdd Cornel, Fferyllfa RR, Meddygfa Coed y Glyn.  Holwyd y Cymdeithasau Canlynol: Iorwerth Arms (Menter Gymdeithasol), Clwb Rygbi Benllech, Cylch Llen Llanfair, MYW Llanfair, Môn CF, Ffermwyr Ifanc Môn, Clwb Ti a Fi Gaerwen, Cylch Llen Bodffordd, MYW Talwrn, Cyngor Cymuned Llanfaelog, Cybi Striders. 



Mae’r prosiect yn mynd yn ei flaen a chynllun ar y gweill i greu fideos ‘tips gan ddysgwyr’ + adnoddau cefnogi gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg. 



25 + 26/7/18 – Gwaith ffilmio gyda chefnogaeth Rondo Media. 





gyda’r Fenter Iaith yn ymgynghori ar yr holl broses. Mae hyn yn sail i ddechrau ymgyrch cefnogi Dysgwyr mewn sawl ardal. Caiff hyn ei hwyluso gydag adnoddau newydd yn cael eu creu drwy’r prosiect gyda Prifysgol Bangor.  

		



		

		Chwarter 2 



Gorymdeithiau Gŵyl Dewi

Cyfarfodydd cychwynnol gyda chynrychiolaeth Llangefni, Caergybi, ac am y tro cyntaf, cymuned Amlwch wedi digwydd er mwyn cynnal Gorymdeithiau Gŵyl Dewi yn y trefi.

10.9.19 - Cyfarfod Cychwynnol Amlwch

18.9.18  - Cyfarfod Cychwynnol yng Nghaergybi

19.9.18 – Cyfarfod Penaethiaid Cynradd Caergybi i drafod cydlynu’r Ysgolion



Cyfarfod yn Chwarter 3 wedi ei drefnu gyda pwyllgor Llangefni.



		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		Cydweithio â sefydliadau, cwmnïau ac unigolion i gynnal hyd at 5 o ddigwyddiadau cymunedol celfyddydol i drawstoriad o gynulleidfaoedd (nifer 500) eu mwynhau erbyn Mawrth 2019



Cyfanswm Chwarter 1 a Chwarter 2:



Nifer Gweithgaredd : 5

Nifer mynychu 

(oedolion): 328

(Plant a phobl ifanc) : 32



		Chwarter 1 



3.5.18 – Sioe Estron @ Theatr Bro Alaw, Bodedern

Cydweithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru

Nifer: 29



30 + 31.5.18

Cynnal dwy noson Brecshit – Theatr Bara Caws @ Clwb y Wellmans, Llangefni 

Cydweithio gyda Theatr Bara Caws

Niferoedd : 120 o bobl bob noson. 

Cyfanswm : 240 



4+5.6.18 – Sioe Ysbeidiau Heulog @ Theatr Fach, Llangefni

Cydweithio gyda pwyllgor Theatr Fach, Llangefni

Nifer: 44 + 47 = 91



Cyfanswm Chwarter 1: 360



		



		

		Chwarter 2 

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		Archwilio cyfleoedd i ddatblygu dosbarthiad a monitro effaith/defnydd y Llyfryn Croeso mewn cydweithrediad â’r Llywodraeth. Parhau i drafod yn gyson â 5 arwerthwyr tai; ysgolion cynradd ac uwchradd y Sir ac adnabod 3 busnes neu fudiad perthnasol i ddosbarth 750 o lyfrynnau erbyn Rhagfyr 2018



		Chwarter 1 

		



		

		Chwarter 2 



Angen rhagor o gyflenwad.

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		Gweithio gyda 2 sector penodol mewn 2 dref i wella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth 10 sefydliad am bwysigrwydd gwasanaethau Cymraeg 



Cyfanswm Chwarter 1 a Chwarter 2:



Nifer Gweithgaredd : 6

Nifer mynychu 

(oedolion): 9

(Plant a phobl ifanc) :



		Chwarter 1



Sector Digidol 

19.04.2018 - Cyfarfod i hyrwyddo Ymwybyddiaeth Iaith i denantiaid busnes M-Sbarc, Gaerwen



Cynllun Peilot i Bocsŵn

Dysgu Iaith drwy weithgaredd anffurfiol dros amser cinio gyda Bocsŵn

Gweithdai Cymraeg i denantiaid M-Sparc, unigolion sy’n gweithio mewn maes arloesedd a digidol.

5.06.2018

12.06.2018

19.06.2018

26.06.2018

	 	 	 	 	 	 	

		



		

		Chwarter 2 



Cynllun Peilot i Bocsŵn (parhau) @ M-Sparc, Gaerwen

3.07.2018

10.07.18

9 unigolyn wedi derbyn sgiliau cychwyn sgwrs yn y Gymraeg, a rhannu gwybodaeth am wersi ffurfiol drwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg. 



Ar sail llwyddiant (uchod) rydym wedi cydlynu 6 wythnos arall o wersi Cymraeg anffurfiol rhwng M-Sparc a’r ymarferydd Ioga llawrydd Leisa Mererid ar gyfer Chwarter 3.



Sector Awyr Agored

18.9.18 - Cyfarfod Sector Awyr Agored @ Canolfan Popty, Bangor

Cyfarfod cychwynnol gyda Menter Iaith Conwy a Bangor i adnabod blaenoriaethau cynllun arfaethedig.



1. Cyfeirlyfr ar lein (cronfa ddata) o ddarparwyr profiadau awyr agored (unigolion     llawrydd a chwmnïau) a lletai byncws ag ati. 



2.  Casglu a hyrwyddo tystiolaeth o arferion da o ran cymell defnydd o'r Gymraeg yn y sector (rhan o 2 uchod).

Sefydlu, enwi a brandio corff ambarél ar gyfer gwireddu’r prosiect.



3. Datblygu modiwl ar gyfer yr uchod sy'n eu trwytho mewn cyflwyno profiadau awyr agored Cymraeg a Chymreig yn cynnwys priod feysydd Cynefin Cymraeg yn ogystal â hyfforddiant cymorth cyntaf mynyddoedd a hyfforddiant delio'n bwrpasol a chlientau ag anghenion iechyd/ymddygiad. Byddai’n dynodi marc safon gwasanaeth. 



4. Sicrhau y bydd olyniaeth o ran y cwrs BTEC TGAU Awyr Agored presennol sy'n debygol iawn o ddirwyn i ben ymhen 3 blynedd ac sydd ar hyn o bryd ond ar gael yn Friars, John Bright a Creuddyn yn y Gogledd Orllewin. 



Cynllun all ddisgyn mewn i ddwylo Cymraeg Byd Busnes, rhan o gynllun ariannu arall LLC. Diweddariad yn Chwarter 3.



		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		



		5 lleoliad gofal plant yn dangos cynnydd da wrth drosglwyddo’r Gymraeg i’r plant yn eu gofal erbyn Mawrth 2019



		Chwarter 1 

		



		

		Chwarter 2 

26.9.2018 - Cyflwyniad ar y Gymraeg yn y gweithle a hawliau’r plant i fyfyrwyr y sector gofal plant yng Ngholeg Menai, Llangefni. Cynnal 2 sesiwn o awr. (Myfyrwyr 26, staff 2). Gweler yr adborth o effaith ein gwaith gyda Coleg Menai yn amgaeedig.



		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4

		















		Dangosyddion Y Gymuned

		Targed (Nifer y cytunwyd)

		Ch1

		Ch2

		Ch3

		Ch4

		Cyfanswm cyflawniad



		Nifer o weithgareddau cymunedol a drefnir

 

		10

		 

 

 

		Ch1&2

18 

		 

		 

		18



		Nifer o oedolion sy’n mynychu gweithgareddau cymunedol



		2550 

		 

		Ch1&2

994 

		 

		 

		994



		Nifer o blant a phobl ifanc sy’n mynychu gweithgareddau cymunedol



		1550

		

		Ch1&2

592

		

		

		592











		Pa dystiolaeth ychwanegol sydd gennych o ganlyniad i waith gwerthuso’r gweithgareddau/prosiectau a wnaed gennych e.e. astudiaethau achos, canlyniadau holiaduron ayyb. 

Os yn cyflwyno tystiolaeth fel atodiadau, nodwch eu teitlau isod).



		Tystiolaeth

		√

		Manylion



		Astudiaethau Achos





		



		Astudiaethau Achos wedi atodi - Adborth Hyfforddiant i Fyfyrwyr Gofal Plant a Gofal ac Iechyd 2018 (atodi)







		Holiaduron

		

		Gweler astudiaeth achos yn dangos effaith gwaith Menter Iaith Môn gyda myfyrwyr galwedigaethol Coleg Menai gan gynnwys yr effaith ar fyfyriwr ag awtistiaeth oedd yn teimlo ei fod wedi ei eithrio o’r Gymraeg, yn ogystal â chrynodeb o ymatebion 89 o fyfyrwyr ar yr effaith gadarnhaol a gafodd sesiwn Ymwybyddiaeth Iaith ar eu bwriad i gynnwys y Gymraeg yn eu gwaith/hyfforddiant.



Adborth Hyfforddiant i Fyfyrwyr Gofal Plant a Gofal ac Iechyd 2018 (atodi)







		Arall 

		



		Gweler uchod



Gŵyl Cefni

















































		Thema 3: Seilwaith a Chyd-destun 



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		Sefydlu clwb flogio/digidol/codio i hyd at 10 o bobl ifanc bob tymor erbyn Medi 2019, gyda’r nod o wella gwybodaeth a dealltwriaeth ynghyd a chodi hyder 100% i ddefnyddio’r dechnoleg drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn Mawrth 2019



		Chwarter 1 

Cytunodd tair ysgol i gymryd rhan yn ein modiwl (Bagloriaeth – CBAC) Her y Gymuned (Ysgol David Hughes/Ysgol Gyfun Llangefni ac Ysgol Syr Thomas Jones.) Cynhaliwyd 7 sesiwn lle'r oedd disgyblion blwyddyn 12 yn cael cyflwyniad ar gefndir Wicipedia, rheolau a chanllawiau, dysgu sut i greu cyfrif ar Wicipedia, golygu a chreu erthygl, uwchlwytho lluniau, clipiau, a fideos. Ar ôl y sesiynau hyn roedd cyfle i gasglu gwybodaeth ac i'w bwydo i mewn i Wicipedia.



Llangefni 

Cynhaliwyd noson agored gydag Ysgol Gyfun Llangefni yn Llyfrgell Llangefni lle'r oedd cyfle i ddisgyblion y prosiect wirfoddoli eu hamser a rhannu sgiliau gyda’r gymuned. Ar ôl gosod her i’n hunain dros wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol 2017 i recordio pobol yn ynganu enwau llefydd yng Nghymru aethom ati yn ystod  hanner tymor mis Chwefror i uwchlwytho’r clipiau sain ar Wikimedia Comin (Commons). Y bwriad oedd wedyn i osod y clipiau sain i’r erthyglau perthnasol (pentrefi Cymru). Cafwyd 4 disgybl yn rhan o’r prosiect o Ysgol Gyfun Llangefni.  Crëwyd 17 o erthyglau newydd ac mi gafodd y disgyblion y cyfle i gyfrannu at sawl erthygl arall.



Amlwch

3.4.18 - Trefnwyd i Ysgol Syr Thomas Jones fynd i Amgueddfa’r Deyrnas Gopr Amlwch i gasglu gwybodaeth ac i roi'r wybodaeth ar gof a chadw ar Wicipedia. Crëwyd 9 erthygl newydd ac mae’r disgyblion wedi cyfoethogi sawl erthygl am hanes/diwylliant Amlwch. 

 



3.5.18 – Sesiwn Gymunedol WiciAmlwch (Grŵp Cymunedol Caru Amlwch) Nifer: 5



Ffilmiwyd ffilm fer i grynhoi ein gwaith dros y misoedd diwethaf (atodiad) efo’r tair ysgol uwchradd.



Clybiau Amser Cinio

Yn ogystal â sesiynau Her y Gymuned, mae clybiau amser cinio wedi sefydlu yn Ysgol Gyfun Llangefni sy’n cael ei arwain gan y 6ed dosbarth. Anelwn at gael clwb ym mhob Ysgol cyn y Nadolig.



Taith Llyfrgell Wici : Wici ar daith! 

Hyrwyddo WiciMôn i’r gymuned ehangach, ennyn diddordeb cymunedau a chymdeithasau Môn i weld gwerth ychwanegu gwybodaeth yn y Gymraeg ar Wici.

 

Llyfrgell Llangefni 8/5/18 

 

Llyfrgell Amlwch a Benllech - 9/5/18 

 

Llyfrgell Caergybi - 11/5/18 

 

Llyfrgell Rhosneigr - 16/5/18 

 

Llyfrgell Biwmares a Porthaethwy - 17/5/18 





		



		

		Chwarter 2 

Parhau efo’r sesiynau. Bwriadir cynnal cyflwyniadau i flwyddyn 12 yn ystod tymor yr Hydref er mwyn eu hannog i gymryd rhan yn her modiwl WiciMôn. 



13.9.18 - Cyfarfod gyda Swyddog Addysg Oedolion, Llyfrgelloedd Cymunedol, Arweinydd Digidol CSYM. Cyfarfod cychwynnol i drafod Clwb Digidol (Codio/Flogio) yn Stiwdio 12, Llangefni.





		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		150 o erthyglau WiciMôn newydd wedi eu creu erbyn Medi 2018 







		Chwarter 1 



Wedi cyrraedd y targed ac yn y broses o ysgrifennu mwy.   https://cy.wikipedia.org/wiki/Categori:Prosiect_Wici_M%C3%B4n





		



		

		Chwarter 2 



Wedi cyrraedd y targed ac yn y broses o ysgrifennu mwy. 



Mae’r prosiect wedi cychwyn is-brosiectau e.e. WiciGwerin, WiciAmlwch, WiciLlangefni lle mae gwirfoddolwyr wedi bod yn cyfrannu’n sylweddol.

Mae Bocsŵn wedi bod yn gweithio ar gynllun WiciGwerin hefyd. Mae 37 o erthyglau wedi eu creu o dan brosiect WiciGwerin yn barod ers mis Gorffennaf.  Sefydlwyd WiciAmlwch fel rhan o ddathliadau tref Amlwch yn dathlu 250 o flynyddoedd ers i Rowland Puw ddarganfod copr ar Fynydd Parys ac felly’n  gyfle gwych i gynnal gweithdai annog trigolion lleol ysgrifennu erthyglau Wici am hanes tref Amlwch.



Ar y  19 o Orffennaf dathlwyd y faith bod WiciMôn wedi cyrraedd 2,500  o erthyglau. 

		



		

		Chwarter 3 

		



		

		Chwarter 4 

		



		Llais y fenter yn amlwg yn ystod trafodaethau/ grwpiau llywio mewn perthynas â datblygiadau mawr allai effeithio ar y Gymraeg erbyn Mawrth 2019 





		Chwarter 1 

		



		

		Chwarter 2 



13.8.19 – Cyflwyno Sylwadau a Chofrestru fel parti â buddiant i DCO Wylfa Newydd ar ran Menter Iaith Môn + Fforwm Iaith Strategol Môn

Cynnig tystiolaeth effaith ar y Gymraeg i'r arolygaeth gynllunio er mwyn pwyso ar ryddhau adnoddau digonol i liniaru ar effaith datblygiad Horizon ar yr iaith Gymraeg yn y Cymunedau ac yn yr ysgolion. Cynnwys y galw am fwy o athrawon trochi Cymraeg ail-iaith ar gyfer unedau trochi iaith.



Sefydlu patrwm o gyfarfodydd Chwarterol gyda Claire Burgess, Horizon sy’n gyfrifol am raglen estyn-allan cymunedol Wylfa + cais llwyddiannus am arian i gynnal cynllun WiciMôn ym Môn a Gwynedd, i ddechrau yn Chwarter 3. 



		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4 

		



		Defnyddio cyfryngau cymdeithasol eang i hyrwyddo 30 o ddigwyddiadau/negeseuon ynglŷn â digwyddiadau Cymraeg sy’n hwyl gyda chyfartaledd cyrhaeddiad/ argraffiadau Facebook a Twitter yn 1500 yr un.



		Chwarter 1

Mae Facebook a Twitter Menter Iaith Môn yn gyson hyrwyddo digwyddiadau a negeseuon cadarnhaol am y Gymraeg.  

Facebook:

Cyfartaledd Cyrhaeddiad Chwarter 1 : 1,112 gyda 102 o ddilynwyr newydd

Twitter:

Ebrill : 32,9k argraffiadau

Mai: 41.6k argraffiadau

Mehefin: 56.8k argraffiadau 



WiciMôn

Mae Twitter a Facebook yn hanfodol i brosiect WiciMôn. Mae Swyddog y Prosiect wedi creu fideos byrion i hyrwyddo Wicipedia (yn ogystal â Menter Iaith Môn) ac i annog pobl i fynd ar y Wicipedia Cymraeg. Mae’r Swyddog wedi ffilmio 15 o fideo i’w dangos dros gyfnod o ddau fis sydd yn rhoi ffeithiau sydyn am fyd Wici -  Cyfres Ffeithiau Wici. Dwywaith yr wythnos (Dydd Mawrth a dydd Iau). Yn ogystal â hyn rydym wedi creu ymgyrch i gyfoethogi erthygl bob mis (cychwyn egin erthygl) a chael nid yn unig cymdeithasau Sir Fôn yn rhan o’r ymgyrch ond cymuned gyfan Facebook a Twitter.



Yn ogystal â hyn rydym wedi creu eitem newydd ar Trydar a Facebook. Cwis Wici lle mae cyfle i ateb cwestiynau sydd yn gwreiddio o erthyglau Wicipedia Ynys Môn. Cyfle i bobl dyrchu mewn i erthyglau rydym ni fel prosiect wedi eu creu yn barod.



Theatr Ieuenctid Môn - diweddariadau dyddiol ar Facebook - lluniau o’r sesiynau ayyb - cryfhau cyswllt gyda rhieni a chynnal diddordeb.





		



		

		Chwarter 2

Mae Facebook a Twitter Menter Iaith Môn yn gyson hyrwyddo digwyddiadau a negeseuon cadarnhaol am y Gymraeg.  

Facebook:

Cyfartaledd Cyrhaeddiad Chwarter 2 : 1,603, 96 o ddilynwyr newydd



Twitter:

Gorffennaf : 52.3k argraffiadau

Awst: 22.2k argraffiadau

Medi: 26.9k argraffiadau 



 

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4 

		



		Adnabod cyfleoedd ariannu ar gyfer datblygu cynlluniau digidol sy’n annog entrepreneuriaeth a chreadigrwydd er mwyn hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg erbyn Rhagfyr 2018



		Chwarter 1 

		



		

		Chwarter 2 

Pŵer Niwclar Horizon 

27.9.18 - Cais llwyddiannus i Horizon am gefnogaeth i gynnal cynllun WiciMôn gyda phwyslais ar STEAM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celfyddydau, Mathemateg) gan bontio i Ysgolion Uwchradd yng Ngwynedd.



WiciMedia UK 

Cais arfaethedig i brif-ffrydio hyfforddiant WiciMôn yn genedlaethol drwy’r Mentrau Iaith. 





		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4 

		



		Dosbarthu 2500 o Lyfrynnau Croeso erbyn Ionawr 2019.

Dosbarthu yn gyson i 5 o arwerthwyr tai. 

Dosbarthu yn rheolaidd i ddatblygwyr mawr sy’n weithredol ar yr Ynys. 

Dosbarthu drwy law'r ysgolion cynradd a 5 uwchradd y Sir, ac adnabod 3 busnes, neu fudiad newydd i ddosbarthu i’r gynulleidfa darged.

		Chwarter 1 

		



		

		Chwarter 2 

Angen rhagor o gyflenwad.

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4 

		



		PQASSO

Cyflawni asesiad lefel 1 erbyn 31 Mawrth 2019. 



		Chwarter 1 

		



		

		Chwarter 2  

26.09.18 - Cyfarfod gyda’r gweithgor i adnabod cyfrifoldebau meysydd ansawdd a chynnal hyfforddiant y bwrdd gwaith i’r unigolion.

		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4 

		



		Fforwm Iaith Sirol

Arwain a chyfrannu’n strategol i waith y Fforwm Iaith Sirol gan adrodd ar yr hyn a gyflawnwyd gan y Fforwm 



		Chwarter 1 

11.04.2018 - Cyfrannu at lansiad am yr Iaith Gymraeg ym Maes Gwaith yng Ngogledd Cymru, gan hyrwyddo manteision fforwm iaith weithredol yn y sesiwn dorfol i tua 70 o fynychwyr busnes / cyflogaeth.



Arwain ar drefniadau a chyfrannu’n Strategol i’r meysydd blaenoriaeth yn y Fforymau misol :



27.04.18 – Fforwm Iaith Strategol ag Addysg Ynys Môn (yn cynnwys diweddariad CSGA/WESP)

25.5.18 – Fforwm Iaith Strategol Ynys Môn

29.6.18 – Fforwm Iaith Strategol Ynys Môn



Yn ychwanegol i’r Fforymau, cynhaliwyd cyfarfodydd cyson gyda Annwen Morgan, Prif Weithredwr Cynorthwyol, Cyngor Sir Ynys Môn a Carol Wyn Owen, Rheolwr Polisi a Strategaeth Cyngor Sir Ynys Môn i adnabod bylchau, cytuno ar dargedau i’w adrodd yn ôl a sicrhau fod y rhaglen yn gefnogol, ond heriol i holl bartneriaid y Fforwm.



	 	

		



		

		Chwarter 2 



27.7.18 – Fforwm Iaith Strategol ag Addysg Ynys Môn (cynnwys diweddariad CSGA/WESP)

Sicrhau statws RAGio terfynol i Adroddiad Blwyddyn 2. 



28.09.18 - Fforwm Iaith Strategol Ynys Môn

Arwain ar weithdy creu rhaglen waith Blwyddyn 3 – adnabod blaenoriaethau, a llunio targedau meintiol ar gyfer blwyddyn 3. 



		



		

		Chwarter 3  

		



		

		Chwarter 4 

		














		Dangosyddion Y Gweithle

		Targed (Nifer y cytunwyd)

		Ch1

		Ch2

		Ch3

		Ch4

		Cyfanswm cyflawniad



		Nifer o gynlluniau a weithredir i gynyddu defnydd y Gymraeg yn y gweithle

		

		 

 

 

		 

		 

		 

		1



		

M-Sparc

		 

		 

		 1

		 

		 

		



		



		

		

		

		

		

		







		Dangosyddion Gwasanaethau

		Targed (Nifer y cytunwyd)

		Ch1

		Ch2

		Ch3

		Ch4

		Cyfanswm cyflawniad



		Nifer o sefydliadau a gefnogir i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg

		5

		 

 

 

		Ch1&2

8 

		 

		 

		8



		Amgueddfa Deyrnas Gopr

Gŵyl Caergybi

Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi

Partneriaeth Cymraeg i Deuluoedd (isod)

Uned Cefnogi Teuluoedd a Gofal Plant CSYM & Dechrau’n Deg

Teuluoedd Maethu 

Coleg Menai /GLLM

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr 

BIBC Ymwelwyr Iechyd



		 

		 

		

		 

		 

		



		



		

		

		

		

		

		









		Dangosyddion Seilwaith

		Targed (Nifer y cytunwyd)

		Ch1

		Ch2

		Ch3

		Ch4

		Cyfanswm cyflawniad



		Nifer sy’n ymweld â gwefan y sefydliad yn ystod y flwyddyn

(neu ddata o ran rhwydweithiau cymdeithasol)

		

		 

 



 

		 

		 

		 

		0



		Data Trydar MIM:

Cyfartaledd Argraffiadau:

Ebrill : 32,9k argraffiadau

Mai: 41.6k argraffiadau

Mehefin: 56.8k argraffiadau

Gorffennaf : 52.3k argraffiadau

Awst: 22.2k argraffiadau

Medi: 26.9k argraffiadau 





Data Facebook MIM: 

Cyfartaledd Cyrhaeddiad Chwarter 1 : 1,112 gyda 102 o ddilynwyr newydd

Cyfartaledd Cyrhaeddiad Chwarter 2 : 1,603, gyda 96 o ddilynwyr newydd



		

		

		

		

		

		



		Data rhieni yn ymwneud a digwyddiadau TEULU Menter Iaith Mon ar Trydar a Facebook erbyn diwedd Chwarter 2:

		23,081

		594

		21,146

		3304

		381



		Trydar - argraffiadau

		Trydar - ymwneud

		F'book - cyrraedd

		Fb - clicio

		Fb - rhannu/ ymateb











		

		

		

		

		

		









		Pa dystiolaeth ychwanegol sydd gennych o ganlyniad i waith gwerthuso’r gweithgareddau/prosiectau a wnaed gennych e.e. astudiaethau achos, canlyniadau holiaduron ayyb. 

Os yn cyflwyno tystiolaeth fel atodiadau, nodwch eu teitlau isod).



		Tystiolaeth

		√

		Manylion



		Astudiaethau Achos







		



		







		Holiaduron







		





		





		Arall 









		





		Dyfyniad gan JR Williams yn sôn am brosiect WiciMôn - awdur,  cyn-brifathro, a gwirfoddolwr WiciMôn



‘For the last 15 years, I have been writing books about Anglesey and its people. This work was mostly done in Welsh but as Welsh is a minority language, my audience was confined to a small percentage of the population. This means that my work and information is available to a much wider audience. In simple terms, WiciMôn has provided other writing possibilities, widened my horizons and this schools project will most definitely be an asset for the future for authors, researchers and Welsh speakers.’’ 



Video WiciMon – wedi atodi




















DATGANIAD

Yr wyf yn gwneud hawliad ar ran __________ ar gyfer grant sydd yn ddaliadwy o dan y rhaglen grant isod. Rwyf yn cadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth a chred:

a) Mae’r wybodaeth a roddir yn gywir.

b) Mae’r grant sydd yn cael ei hawlio o fewn terfynau gwariant a gymeradwywyd

c) Rwyf gyda’r hawl awdurdodedig i gyflwyno a hawlio cyllid gan Lywodraeth Cymru ar ran y sefydliad a enwir uchod

ch) Rwyf wedi cynnwys Ffurflen hawlio taliad cyllidol a dangosyddion (Atodiad 1 a 2) gyda’r ddogfen hon.



		

 Enw (Printiedig):  



		

 Swydd:  



		

 Dyddiad:
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Ffurflen Adrodd ar Gynnydd Grant i Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg 2017- 2018

(Blaen-daliadau ac Ôl-daliadau)



Enw Sefydliad: 			Menter Môn



Enw Cyswllt: 			Helen Williams



Cyfeiriad Llawn y Sefydliad: 		Menter Môn Cyf, Neuadd y Dref, Sgwâr Bulkeley, LL77 7LR



Cyfeiriad e-Bost: 			helen@mentermon.com



Rhif Ffôn:				01248 725700



Swm y Grant				£133,060.00



Cyfeirnod Grant			GHHDG/16-17/19



Cyfnod Hawlio:

Ch1 - Ebrill – Mehefin			x   	(Ffenestr ar gyfer hawlio cyllid) 5 Gorffennaf – 17 Gorffennaf 2017

Ch2 - Gorffennaf – Medi		x	(Ffenestr ar gyfer hawlio cyllid) 2 Hydref  – 16 Hydref 2017

Ch3 - Hydref – Rhagfyr		x	(Ffenestr ar gyfer hawlio cyllid) 8 Ionawr – 19 Ionawr 2018

Ch4 - Ionawr – Mawrth		x	(Ffenestr ar gyfer hawlio cyllid) 2 Ebrill – 16 Ebrill 2018


Adroddwch ar gynnydd eich targedau yma:



		Maes Strategol 1: Y  Teulu

Y Canlyniad a ddymunir - 

Cynnydd yn nifer y teuluoedd lle defnyddir y Gymraeg fel y brif iaith gyda’r plant gan o leiaf un oedolyn



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		1. Cynnal stondin a sicrhau presenoldeb mewn hyd at 15 o ddigwyddiadau er mwyn cynnal sgwrs gyda hyd at 500 o rieni gan rannu gwybodaeth am gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg erbyn Mawrth 2018.



Crynodeb cyflawniad:

Targed 1: Cyfanswm gweithgareddau = 20.

Cafwyd sgwrs un-i-un gan y swyddog teuluoedd gyda 911 o deuluoedd. 

O'r rhain, 269 drwy weithgaredd Targed 1.

O'r 911 teulu, roedd 166 yn deuluoedd dwyieithog Cymraeg/Saesneg.

		Chwarter 1 

13/4/2017 – Llyfrgell Llangefni – Hwyl y Pasg i’r teulu

Cydweithio gyda CSYM i gynnal stondin gwneud crefftau i blant a sgwrs am adnoddau a chyfleoedd yn y Gymraeg gyda rhieni. Wedi sgwrs un-i-un, cyswllt rhieni am fwy o wybodaeth: 10



27/4/2017 – Ysgol y Ffridd, Gwalchmai – noson llythrennedd i rieni – stondin i hyrwyddo apiau Cymraeg i’r cartref. Wedi sgwrs un-i-un, cyswllt rhieni am fwy o wybodaeth: 17



14/6/2017 – Noson Ffair Haf Ysgol Llangoed – stondin i hyrwyddo apiau Cymraeg i’r cartref a gweithgareddau eraill MIM i deuluoedd. Wedi sgwrs un-i-un, cyswllt rhieni am fwy o wybodaeth: 9



15/6/2017 – Ymwybyddiaeth Iaith i rieni Pentraeth #1 – cyflwyniad i rieni newydd y Meithrin ar fanteision dwyieithrwydd ac adnoddau i gefnogi teuluoedd di-Gymraeg. Cyswllt rhieni am fwy o wybodaeth: 10



21/6/2017 – Diwrnod Hwyl MYM Môn Talwrn – stondin i gyflwyno apiau Cymraeg, manteision dwyieithrwydd ac adnoddau i gefnogi teuluoedd di-Gymraeg. Cyswllt rhieni am fwy o wybodaeth: 28



22/6/2017 – Ymwybyddiaeth Iaith i rieni Pentraeth #2 – cyflwyniad i rieni newydd y Derbyn ar fanteision dwyieithrwydd ac adnoddau i gefnogi teuluoedd di-Gymraeg. Cyswllt rhieni am fwy o wybodaeth: 8



22/6/2017 – Ymwybyddiaeth Iaith i rieni Biwmares – cyflwyniad i rieni newydd y Meithrin & Derbyn ar fanteision dwyieithrwydd ac adnoddau i gefnogi teuluoedd di-Gymraeg. & helfa drysor Magi Ann i’r plant. Cyswllt rhieni/gofalwyr am fwy o wybodaeth: 11.



		



		

		Chwarter 2 



11/7/2017 – Ymwybyddiaeth Iaith i rieni Rhoscolyn – cyflwyniad i rieni newydd y Meithrin & Derbyn ar adnoddau i gefnogi teuluoedd di-Gymraeg. Cyswllt rhieni/gofalwyr am fwy o wybodaeth: 14 – dim un yn gartref uniaith Cymraeg, felly cyfle da i gyflwyno manteision dwyieithrwydd ysgolion Môn/Cymru.



28/7/2017- Diwrnod hwyl teulu Llangefni. Cydweithio gyda CSYM gan ddarparu stondin ac ymddangosiad Selog fel cyfraniad i’r diwrnod o hwyl yn y Gymraeg. Cyflwyno ystod o weithgareddau Cymraeg MIM & eraill i’r teuluoedd & arddangos adnoddau Cymraeg i’r cartref. [Rhieni wedi gofyn am fwy o wybodaeth ar ôl cyflwyniad ar ôl ysgol un-i-un: 20. Data Trydar: argraffiadau 1,3455 & Ymwneud (total engagement) 56. Facebook: cyrraedd 5800 & Clicio ar y neges 905 & Rhannu/ ymateb 50.]



1/8/2017 - Diwrnod Hwyl i’r Teulu Llangefni 

Ymuno â Dechrau’n Deg i gynnal hwyl teulu gyda Selog a Magi Ann, helfa drysor, & stondin ymwybyddiaeth iaith ac adnoddau fel rhan o ddiwrnod hwyl i deuluoedd ardal ddifreintiedig Llangefni.

[Rhieni yn gofyn am fwy o wybodaeth: 4. Data Facebook: cyrraedd 1000 & Clicio ar y neges 371 & Rhannu/ ymateb 27.]



21/9/2017 – Ymwybyddiaeth Iaith Rhieni Llangoed

Ymuno mewn noson a drefnwyd gan yr ysgol i hyrwyddo llythrennedd ac ymwybyddiaeth iaith i rieni.  

[Rhieni yn gofyn am fwy o wybodaeth gyda chyswllt i ddilyn: 6]



		



		

		Chwarter 3 



Noson Agored Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch : 17/10/17

Ymuno yn nhrefniadiau’r Ysgol i wahodd plant blynyddoedd 5 a 6 a’u teuluoedd i’r Ysgol i gael blas ar ddarpariaeth yr Ysgol a’r dalgylch.  Cyfle i hyrwyddo darpariaeth Theatr Ieuenctid Môn, Bocsŵn, apiau Selog a Magi Ann ac codi ymwybyddiaeth cyffredinol am waith y Fenter. Wedi sgwrs un-i-un, cyswllt rhieni am fwy o wybodaeth: 10



23/10/17 & 24/10/17  – dwy sesiwn ymwybyddiaeth iaith i rieni Ysgol Cybi newydd

Cydweithio gyda’r pennaeth ar ddechrau’r flwyddyn mewn ysgol fawr newydd sy’n uno sawl ysgol flaenorol lle na fu gymaint o brif-ffrydio’r Gymraeg. Hyrwyddo manteision dwyieithrwydd, disgwyliadau’r llywodraeth, a’r ystod eang o adnoddau sydd ar gael i deuluoedd i gefnogi eu plant i ddysgu a mwynhau’r Gymraeg. Sgyrsiau un-i-un wedi teilwrio i anghenion y teulu.

[Rhieni / gofalwyr yn gofyn am fwy o wybodaeth gyda chyswllt digidol i ddilyn 49 (Iaith cartref 28 Saesneg, 20 dwyieithog, 1 Cymraeg)]



26/10/17 – stondin yn noson rieni Ysgol Rhosneigr

Cyfle i sgwrsio i ddyfnder gyda rhieni un-i-un am fanteision dwyieithrwydd a’r cymorth sydd ar gael i deuluoedd/rhieni i gefnogi plant yn dysgu Cymraeg drwy’r gyfundrefn addysg.

[Rhieni / gofalwyr yn gofyn am fwy o wybodaeth gyda chyswllt digidol i ddilyn 10 (Iaith cartref 7 Saesneg, 1 Almaeneg/Saesneg, 1 dwyieithog ‘tipyn bach o Gymraeg’, 1 Cymraeg)]



14/11/17 & 21/11/17 – Ysgol Cornhir Llangefni - dwy sesiwn

Hyrwyddo adnoddau Cymraeg i deuluoedd i rieni yn ystod eu noson rhieni craffu ar lyfrau. Felly yn bennaf hyrwyddo adnoddau i’r cartref megis apiau Magi Ann a Selog, hyrwyddo manteision apiau ar wefan y llywodraeth, rhaglenni Cymraeg i blant S4C, digwyddiadau & chyfleoedd cymdeithasol lleol Menter Iaith Môn a phartneriaid megis yr Urdd. Sgyrsiau un-i-un.

[Rhieni / gofalwyr yn gofyn am fwy o wybodaeth gyda chyswllt digidol i ddilyn 22 (Iaith cartref 3 Saesneg, 4 dwyieithog, 11 Cymraeg, 1 dwyieithog Cymraeg/Portwgeeg, 1 tair ieithog Cymraeg/Saesneg/Almaeneg)]



1/12/17 – Noson Rieni Parc y Bont Llanddaniel

Cynnal stondin yn ystod eu ffair Nadolig i hyrwyddo adnoddau i gefnogi datblygiad Cymraeg y plant megis apiau, llyfrau, rhaglenni, a digwyddiadau Cymraeg. Sgyrsiau un-i-un. [Rhieni / gofalwyr yn gofyn am fwy o wybodaeth gyda chyswllt digidol i ddilyn 12 (Iaith cartref 1 Saesneg, 7 dwyieithog, 4 Cymraeg)]



15/12/17 – Stondin yn Sioe Cyw – Ysgol Uwchradd Llangefni

Cyflwyno rhieni a’u plant i apiau Cymraeg Selog a Magi Ann. Nifer fawr yn deuluoedd Cymraeg ac yn gyfarwydd â un neu ddau o’r apiau ond cyfle i gyflwyno i rieni newydd i apiau Cymraeg hefyd.

[Rhieni / gofalwyr yn gofyn am fwy o wybodaeth gyda chyswllt digidol i ddilyn 11 (Iaith cartref 1 dwyieithog, 10 Cymraeg)]



13/12/17 – Rhieni Uned Trochi Iaith Llanfawr 

Mae’r disgyblion trochi iaith yno am dymor cyn gadael i ddychwelyd i’w hysgolion arferol – megis eu diwrnod gadael oedd hwn a chyfle i rieni weld eu cyrhaeddiad. Dyma’r tro cyntaf i ni ymuno yn yr achlysur a gobeithiwn wneud hyn yn rheolaidd o hyn ymlaen er mwyn darbwyllo rhieni i gefnogi eu plant gyda’u sgiliau iaith Gymraeg.

[Rhieni / gofalwyr yn gofyn am fwy o wybodaeth gyda chyswllt digidol i ddilyn 10 (Iaith cartref 7 Saesneg, 3 dwyieithog)]



		



		

		Chwarter 4 



5/3/18 - Rhieni Talwrn

Hyrwyddo adnoddau a gweithgareddau cymunedol i rieni Ysgol Talwrn er mwyn iddynt adnabod cyfleoedd ôl-ysgol i ddefnyddio adnoddau Cymraeg adref ac ymuno yn y gweithgareddau Cymraeg cymunedol megis Clapio Wyau. Sgwrs 1-i-1 gyda 8 teulu, cais gan 1 teulu i dderbyn gwybodaeth am apiau, mwyafrif eisoes wedi derbyn gwybodaeth am apiau Cymraeg gan gynnwys Selog & Magi Ann.



		



		2. Cynnal 15 o weithgareddau cymdeithasol i 450 o rieni er mwyn codi ymwybyddiaeth rheini am y cyfleoedd cymdeithasol a'r gefnogaeth sydd ar gael erbyn Mawrth 2018.  



50 o’r rhieni hyn i fod yn dadau, ac yn cael eu targedu ar lefel 1:1



Chwarter 4

Crynodeb cyflawniad Targed 2:

Mynychodd dros 500 o bobl dros 28* o weithgareddau. 



Targedwyd 405 o’r teuluoedd yn uniongyrchol gyda’r neges am bwysigrwydd y Gymraeg i’w plant ac am adnoddau a chyfleodd.  

Dynion 1:1 = 117 (55 yn ddynion Chwarter 1&2, 34 yn ddynion yn Chwarter 3, 28 yn ddynion yn Chwarter 4)



(*sylwer fod nifer y digwyddiadau ymhell dros y darged a fod 5 gweithgaredd clapio wyau Pasg 2017 yna 5 gweithgaredd clapio 2018 wedi digwydd yn yr un flwyddyn ariannol - ni fydd digwyddiadau clapio wyau yn ymddangos yn adroddiad 2018-19 gan y bydd Pasg 21/4/19). 

		Chwarter 1 



10/4/2017 – Carreglefn Clapio Wyau – Neuadd Gymunedol yr Ysgol a’r pentref - gweithgaredd cymdeithasol i deuluoedd. Niferoedd: Plant  27 Rhieni/Gofalwyr 13, Cartrefi 4. 



10/4/2017 – Rhosybol Clapio Wyau Neuadd Gymunedol ger yr Ysgol & pentref – gweithgaredd cymdeithasol i deuluoedd. Niferoedd: Plant  32 Rhieni/Gofalwyr 12, Cartrefi 4. 



11/4/2017 – Brynsiencyn Clapio Wyau Neuadd & pentref – gweithgaredd cymdeithasol i deuluoedd. Niferoedd: Plant  15 Rhieni/Gofalwyr 7, Cartrefi 4. 



12/4/2017 – Talwrn Clapio Wyau Neuadd & pentref gweithgaredd cymdeithasol i deuluoedd. Niferoedd: Plant  13 Rhieni/Gofalwyr 10, Cartrefi 4.



12/4/2017 – Llynfaes Neuadd Bodwrog & pentref – gweithgaredd cymdeithasol i deuluoedd. Niferoedd: Plant  27 Rhieni/Gofalwyr 14, Cartrefi 4



Data Clapio Wyau 2017: 

Pentref x 5, 

Plant x 114, 

Rhieni/Gofalwyr 64 (56 wedi cofrestru e-byst, Cartrefi 20. 

Adborth Plant (80): 100% wedi rhoi 10/10 (64) neu 9/10 (16). 

Adborth Rhieni / Gofalwyr: 88% wedi rhoi 10/10 a 11% wedi rhoi 9/10. 99% yn dweud fod y gweithgaredd yn effeithiol “ i godi hyder & rhoi cyfle defnyddio’r Gymraeg i blant” 100% yn dweud ei fod “yn gyfraniad i’r defnydd o Gymraeg yn y gymuned”.



10/6/2017 – Bore Hwyl i Deuluoedd Gŵyl Cefni –

Sioe gan gymeriadau S4C Dona Direidi, Lobs & Seren, Superted, Sali Mali, Magi Ann & Selog. 400 o docynnau wedi eu dosbarth gyda rhestr aros - dros 100 yn rhieni/ofalwyr.



		



		

		Chwarter 2 

17/7/2017 - Parti Rhieni a Phlant MYM Amlwch Diddanu’r plant a’r rhieni drwy gyd-ganu caneuon o ap Selog a chael hwyl yn dorfol gyda’r rhieni cyn cael cyfle un-i-un yn ystod y parti dilynol i adnabod cyfleoedd i ehangu defnydd Cymraeg eu teuluoedd. Nifer y rhieni a gysylltwyd i ddilyn trwy e-bost gyda mwy o wybodaeth: 22. [Data Trydar: argraffiadau 1,084 & Ymwneud (total engagement) 16. Facebook: cyrraedd 1600 & Clicio ar y neges 448 & Rhannu/ ymateb 29.]



17/7/2017 - Annog defnydd mwy eang o apiau Cymraeg gan deuluoedd Môn. Defnyddio ap Magi Ann a’i llwyddiant cenedlaethol gan bortreadu’r cymeriad gyda’n harweinwyr democrataidd a hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol: Rhun ap Iorwerth AC, Albert Owen AS, Llinos Medi Huws Arweinydd CSYM. [Data Trydar: argraffiadau 7,678 & Ymwneud (total engagement) 160. Facebook: cyrraedd 1000 & Clicio ar y neges 64 & Rhannu/ ymateb 12.]



		



		

		Chwarter 3 

7/10/17 - Glan-llyn

Trip i wneud 4 gweithgaredd antur teuluol yn y gwersyll i ddathlu diwrnod Su’mae Shwmae. Roedd 32 yn mynychu o 11 teulu, gyda 14 oedolyn (4 dyn) a 18 o blant. Diwrnod cyfan yn eu cwmni gyda chyfle am sgwrs un-i-un gyda phob oedolyn ar y bws ac yn ystod y gweithgareddau. Adroddiad adborth amgaeedig. 

Sylwadau yn cynnwys:  “I had the best day ever./ Wedi mwynhau yn fawr - diolch am drefnu, a diolch am fod mor dda hefo’r pant. Trip dros nos i Glan-llyn. / Diwrnod ardderchog i’r teulu. / Pobl yn garedig. Gweithgareddau yn wych. / Rydym wedi gwneud ffrindiau newydd wrth ymlacio i hwyl y diwrnod. / Excellent opportunity. Organisers were friendly and welcoming. Thank you very much to the organisers.”



21/10/17 - Bore Hwyl aml-chwaraeon & stori & chân Porthaethwy

Gweithgaredd newydd i dargedu ardal Porthaethwy gan ein bod wedi adnabod gwendid yn y ddarpariaeth Gymraeg yn y teuluoedd yma (y Ti&Fi yn gweithredu’n Saesneg ar y cyfan a dim cyfle i rieni gynnal ei gilydd a’u plant trwy gyfrwng y Gymraeg). Gweithio mewn partneriaeth gyda’r Urdd iddynt ddarparu’r mewnbwn chwaraeon a denu mwy o dadau. 

Mynychodd 18 o blant y sesiwn gyda 18 o oedolion. Cafwyd rhieni yn cefnogi eu plant yn y rygbi a phêl-droed bach a hefyd yn cymryd rhan yn y sesiwn stori & chân. 

Roedd modd i Menter Iaith Môn gyflwyno ap Selog & Magi Ann gan annog rhieni i’w lawrlwytho a’u defnyddio adref. 

Yr elfennau sy’n cael effaith ar y Gymraeg yw: 1) plant yn dysgu geirfa chwaraeon Cymraeg yn ifanc 2) Cymdeithasu rhwng rhieni yn y Gymraeg gydag anogaeth ac awyrgylch gynhaliol i ddysgwyr 3) codi hyder rhieni, gan gynnwys dynion, i ddefnyddio adnoddau Cymraeg gyda’u plant adref. Gweler adroddiad adborth ee: ‘My daughter was translating instructions for me. Magical!’  

18 o oedolion (8 o dadau) & 18 o blant.



25/10/17 - Merched y Wawr Caergybi

Cyfle i dargedu neiniau i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg ymysg eu teuluoedd a’u cydnabod yng Nghaergybi drwy gyflwyno sesiwn ymwybyddiaeth iaith, cyflwyniad i ddarpariaeth gefnogol Menter Iaith Môn, a chyfle i weld apiau Cymraeg ar waith i gyflwyno i wyrion a’u teuluoedd. 

Cyflwyniad i 8 o oedolion.



30/10/17 - Calan Gaeaf Llynfaes

Cynnal digwyddiad o ymgynnull yn y neuadd addurnedig am grefftau, bwyd a hwyl yn y Gymraeg, ac o ganu o ddrws i ddrws yn Llynfaes, yn un mae Menter Iaith Môn wedi ei feithrin a’i chynnal mewn partneriaeth a phwyllgor y neuadd goffa. Mae’n weithgareddau hwyliog sy’n gyfrwng i siaradwyr Gymraeg, dysgwyr a newydd-ddyfodiaid fwynhau cymdeithasu a chryfhau'r cyswllt cymunedol a’r ymwybyddiaeth o’r iaith a thraddodiadau Cymreig. Yr elfennau sy’n cael effaith ar y Gymraeg yw: 1) tynnu preswylwyr di-Gymraeg a newydd-ddyfodiad i weithgaredd cyfrwng Cymraeg pentrefol drwy sgwrsio wrth fynd o ddrws i ddrws 2) teuluoedd ifanc yn mwynhau gweithgaredd Cymraeg - crefftau, canu, hel da-das, swper, gemau a stori 3) cefnogi pwyllgor lleol gan gyfrannu at wead cymunedol y pentref drwy ddenu rhieni newydd fydd yn arwain gweithgareddau i’r dyfodol.  Gweler yr adroddiad ar y digwyddiad. Addurnwyd y neuadd a pharatowyd y bwyd gan bump o wirfoddolwyr cymunedol.

Mynychodd dros 60 o bobl y digwyddiad, 34 o blant a chofrestrwyd 17 o deuluoedd ifanc. Roedd 26 o oedolion (10 o ddynion). 



20/11/17 – Cynllunio Calan Gaeaf posib i Llanddona 2018

Cynnal cyfarfod cychwynnol gyda Ffermwyr Ifanc Llangoed & Cwlwm Seiriol – i drafod gweithio mewn partneriaeth i drefnu Nos Galan 2018 yn Llanddona ar thema ‘Gwrachod Llanddona’. Y partneriaid yn mynegi parodrwydd i gydweithio.



25/11/17 - Bore hwyl a chrefftau’r Nadolig a rygbi Porthaethwy

Cyfle i sefydlu gweithgareddau hwyl achlysurol ym Mhorthaethwy yn dilyn llwyddiant y treial cyntaf. Y tro hwn roedd y ffocws ar Rygbi ac ar grefftau’r Nadolig, ac ar lafar caneuon a llyfrau Nadolig gan gynnwys gwahoddiad i 2 fusnes lleol werthu nwyddau sy’n cefnogi’r Gymraeg yn y cartref sef Awen Menai i werthu llyfrau Alun Arth & Rwdlan i gyd-fynd ag ap Selog a Silwli i werth ‘Seren Swynol’ yr unig degan i fabis sy’n canu caneuon Cymraeg. 

25 o blant 21 oedolyn (6 newydd - 2 tad)



7/12/17 - Lansio llyfr Mari Lovgreen ‘Bren Babi’ Porthaethwy

Cyfle am noson hwyliog yn dathlu rhiantu trwy gyfrwng y Gymraeg i drafod llyfr am fagu babi gan Mari Lovgreen. Cyfle i’r prif ofalwyr rannu profiadau onest heb ddelfrydu rhiantu a theuluoedd. 

14 o rieni yn bresennol.



18/12/17 - Noson Ffilm- Llyfrgell Llangefni

Cyfle i gyflwyno traddodiadau’r Nadolig yn y Gymraeg yn y gymuned yn Llangefni mewn partneriaeth gyda’r llyfrgell. Cyflwyno ap Selog a chanu caneuon Nadolig, arddangos ffilm Siôn Blewyn Coch ac ymddangosiad  Siôn Corn i sgwrsio gyda’r plant yn y Gymraeg yn unigol. Yn arferol mae Sadwrn yn well ond oherwydd bod y llyfrgell yn cau am y Nadolig Sadwrn cynta’r gwylia trefnwyd cynnal y digwyddiad ar noson ysgol. Dosbarthwyd 54 o docynnau a chafwyd cynulleidfa hwyliog er llai o nifer nag ar y dydd Sadwrn 2016. Calonogol oedd bod y mwyafrif o’r gynulleidfa leol yma bellach yn gyfarwydd ag ap Selog (wedi ei hyrwyddo’n eang ymysg y plant a’r rhieni yn y ddwy ysgol leol, Dechrau’n Deg, Meithrinfa MM) - dim ond 3 teulu oedd heb glywed am ap Selog ac yn awyddus am wybodaeth i lawrlwytho’r ap.



		



		

		Chwarter 4 



9/1/18 

Gweithgaredd cymdeithasol yn y Gymraeg i rieni Llangoed am 5 wythnos. 

Targedwyd yr ardal wedi i gynghorydd sir a llywodraethwr yr ysgol gynradd alw am help yn y Fforwm Iaith, gan nad oedd dim yn y Gymraeg i deuluoedd yn yr ardal. Bu i ni fanteisio ar y sesiynau ffitrwydd i gyflwyno’r Gymraeg yn gymdeithasol (y mwyafrif yn ddi-Gymraeg) a hefyd i wneud cyflwyniad ar apiau Cymraeg i gefnogi datblygiad plant a manteision trochi yn y Gymraeg er mwyn datblygiad dwyieithog y plentyn. 8 teulu yn manteisio ar y cyfle (8 oedolyn 6 plentyn) [Adborth positif ee “The fitness aspect was great, good to be able to bring the younger kids, learning new Welsh words that I can actually use with my kids is useful.” A’r manteision yn ôl un arall oedd: “Fitness, socialisation & Welsh communication.”]



11/1/18 

Gweithgaredd cymdeithasol i rieni a phlant Niwbwrch am 5 wythnos. 

Targedwyd yr ardal wedi deall yn ein Fforwm Teuluoedd nad oedd darpariaeth cyn-ysgol pwrpasol Cymraeg yn y pentref gyda’r Mudiad Meithrin yn bwriadu sefydlu Cylchyn y dyfodol agos. Mynychodd 8 teulu (8 oedolyn 7 plentyn) y sesiynau oedd yn defnyddio ffitrwydd fel cyfrwng i drosglwyddo hyder yn y Gymraeg. Y mwyafrif yn gallu’r Gymraeg ond heb nabod ei gilydd gydag o leiaf 3 yn siarad Saesneg gyda’u plant - felly gall y cyflwyniad i bwysigrwydd trochi yn y Gymraeg fod yn sbardun i waith dilynol y Mudiad Meithrin. Adborth budd i deuluoedd yn cynnwys: “Ymarfer corff yn y Gymraeg”, ac i fam newydd yn yr ardal “Moved to Anglesey in Dec. Met other parents which also helped gain more info on local fitness and to gain more confidence for myself and my daughter with speaking and understanding Welsh. The apps are brill! My daughter loves them and its also helped me too.”



12/2/18 - Gweithgaredd Teulu Llannerch-y-Medd

Prynhawn yn yr awyr agored wrth fynd am dro teuluol a rhannu gwybodaeth am yr ardal leol, hanes gan gynnwys effaith Brad y Llyfrau Gleision wrth drafod iaith y cerrig beddi yn Eglwys St Ceidio, planhigion y perthi, bwyta’n iach a hwyl cadw’n heini i gerddoriaeth Rimbojam. Mwyafrif yn medru Cymraeg, 8 teulu wedi mynychu (8 oedolyn 11 plentyn). Adborth yn cynnwys: “Wedi mwynhau yn arw cael cyfle i fod allan a gem i gadw'r hwyl fynd mlaen ar y ffordd. D wrth ei bodd gyda dawnsio a chwarae pêl, dwy awr gwych a hwylus iawn.” “Diolch yn fawr am y cyfle i gymdeithasu a cael cerdded yn yr awyr iach. Roedd y tywydd yn oer ond y gwmnïaeth yn gynnes iawn a'r sgwrs yn ddifyr.”, “Pnawn difyr gyda cwmni da mewn Cymraeg.”



12/2/18 - Bore Hwyl Amlwch 

Gweithio mewn partneriaeth gyda CSYM wrth gyfrannu i’w bore hwyl i’r teulu gan gynnig stondin a gweithgareddau hyrwyddo adnoddau a gweithgareddau Cymraeg i deuluoedd. Sgwrs 1:1 gyda nifer o deuluoedd a 14 yn gofyn am fanylion pellach.



14/2/18 - Gweithgaredd Teulu Talwrn

Prynhawn i gefnogi’r gymuned gyda gweithgaredd awyr agored (bu rhaid addasu oherwydd y tywydd i fod yn y neuadd a’r cae chwarae). Defnydd o gemau, offer chwarae, helfa drysor a cherddoriaeth i drosglwyddo arferion chwarae yn y Gymraeg. Mynychodd 6 oedolyn (3 heb Gymraeg) ac 14 o blant. Gyda’r adborth yn cynnwys: “Plant cael cymysgu yn y gwyliau. Sesiwn da iawn.” 

“Cyfle i gyd-chwarae hefo'r plant mewn sesiwn strwythuredig. Plant wedi mwynhau'n arw tra'n cael ymarfer corff run pryd. Diolch yn fawr - sesiynau i'r teulu yn rhai hynod o werthfawr.” A chan riant newydd i’r Gymraeg: “Really nice social opportunity - to get out seeing local village. 10 out of 10 for H - she is brilliant at her job, very enthusiastic & nice to my shy son.”



15/2/18 - Gweithgaredd Teulu Llangoed

I gloriannu’r gwaith gyda’r sesiynau rhieni cynhaliwyd prynhawn yn yr awyr agored i deuluoedd gan gynnwys am dro at Gastell Lleniog, a chyfleu agweddau o hanes, yn ogystal â chyflwyniad i apiau Cymraeg ac ymweliad gan Selog. Mynychodd 8 teulu (dim ond un uniaith Gymraeg, 3 dwyieithog, 4 uniaith Saesneg) (10 oedolyn a 15 o blant). Cymhelliant y mwyafrif oedd: “Meeting new parents and mixing outdoors.” Gydag adborth yn cynnwys: “Cyfle gwych i fynd am dro a darganfod llwybrau newydd. Cefndir / hanes y lleoliad yn cael ei gyfleu yn effeithiol”



20/2/18 – Gweithgaredd cymdeithasol i rieni Bryngwran am 5 wythnos

Dewiswyd safle cyfleus i ardal Bodedern/Bryngwran er mwyn i rieni fanteisio ar sesiynau i gymdeithasu a chael gweithgaredd ffitrwydd yn y Gymraeg. Cyflwynwyd manteision trochi yn y Gymraeg a defnyddio apiau a gwylio rhaglenni Cymraeg gyda’r plant. Mynychodd 17 (17 oedolyn 13 plentyn) un o leiaf o’r sesiynau gyda 4 a fedrai’r Gymraeg yn sgwrsio gyda’i gilydd/plentyn yn Saesneg. Cafwyd sesiwn ar apiau, pwysigrwydd trochi er mwyn meithrin dwyieithrwydd ayb. 



Anodd mesur yr effaith tymor hir ar y 4 fam ond cafwyd adborth ganddynt am y manteision megis: “Improve fitness, socialise, Welsh language, meet other people”, “Opportunity to try something new and help my daughter develop her Welsh language.” (Amlygu’r angen i godi ymwybyddiaeth yn gynt - adeg beichiogrwydd - am fanteision siarad Cymraeg gyda phlentyn i’r rhai sy’n medru) Agwedd cadarnhaol iawn gan fam ddi-Gymraeg sydd o ganlyniad i’r sgwrs yn fwy hyderus i ddanfon ei phlentyn i’r ysgol bentref a chael ei drochi yn y Gymraeg yn y CS: benefits: “Gain motivation and also to be amongst the Welsh language - to help my son and I to learn. I feel happier to undertake physical activities / exercise with myself and Josh. I'd love more sessions like this - 5 weeks goes so fast.”  



22/2/18 – Gweithgaredd cymdeithasol i rieni Benllech am 5 wythnos

Targedwyd yr ardal oherwydd i’r Cylch Meithrin gau ers dros flwyddyn ac felly diffyg darpariaeth cyn-ysgol yn y Gymraeg. Mynychodd 8 teulu & 2 gofalwraig (10 oedolyn 8 plentyn). Dim ond un teulu Cymraeg y gweddill yn ddwyieithog neu yn Saesneg. Defnyddiwyd ffitrwydd fel cyfrwng cyflwyno’r iaith yn ogystal â chyflwyniad dwyieithrwydd/trochi/apiau Cymraeg. Yn anuniongyrchol roedd hefyd yn fodd i drosglwyddo sgiliau cefnogi plant dwyieithog i 2 warchodwraig ac un rhiant maeth di-Gymraeg. 

Roedd y manteision iddynt yn cynnwys: “Work on fitness, close to home, work on Welsh speaking.”, “Cadw'n hieni & chael mwy o egni & chymdeithasu yn y Gymraeg.”, “Interaction for T, Welsh language, enjoyment & social.”, “I ymarfer fy Nghymraeg a chyfle i gyfarfod pobl eraill yn yr ardal lleol, hefyd i fy mab ddysgu sgiliau newydd yn y lle wahanol.”



23/2 Gweithgaredd cymdeithasol i rieni Amlwch am 5 wythnos

Chwarae ioga creadigol yn y Gymraeg i 12 o deuluoedd (12 oedolyn & 14 plentyn) gan gynnwys sgiliau trosglwyddadwy i’r cartref a defnydd o CD Cymraeg Rimbojam. 

“Helpu cymdeithasu efo rhieni a phlant eraill.” “Cymdeithasu gyda ffitrwydd i fi ac i'r plant.” ”Cyfle i gymysgu yn fuddiol. Plentyn wedi mwynhau, ymateb i gyfarwyddiadau wedi gwella.” ”I gael ymuno â grŵp lleol ag i'r genod gael cyfle i chwarae a dod i nabod eraill.” “Getting out with baby. Really enjoyed the sessions (as did baby).”



Clapio Wyau a gweithgareddau cymunedol mewn 5 pentref:

Y Gymraeg yn ganolog mewn gweithgaredd cymunedol wrth i'r teuluoedd 'glapio am wyau' yn y pentrefi. Mae'r clapio yn cynnwys creu ac addurno clapiwr o goed lleol, wedi eu torri gan saer lleol. Adrodd rhigwm traddodiadol 'Clap,clap, gofyn ŵy. Hogia bach ar y plwy. Plîs ga'i ŵy?' yn ogystal â chanu dau bennill a chytgan cân am wyau siocled a gyfansoddwyd ar gyfer yr achlysur: 'Gymysgu llaeth a siwgr..." Yn ogystal mae'r plant yn dysgu cân "Diolch yn Fawr..." i'w canu ar ôl derbyn yr wyau siocled gan y pentrefwyr. Ar ddechrau a diwedd y digwyddiad mae gweithgaredd yn y neuadd bentref yn cynnwys dysgu canu a chrefftau Pasg megis creu basged, creu addurn, lliwio cerdyn, a gweithgaredd ffitrwydd/dawnsio/gemau. Defnyddir y Gymraeg wrth arddangos er mwyn i'r plant ddilyn y camau, a defnyddir geiriau Cymraeg ar yr addurniadau. Cafwyd cyhoeddusrwydd yn y papur bro, papur lleol megis Chronicle, ac ar Heno S4C. Mynychodd 53 teulu gyda 112 o blant, 9 o ddynion, 6 o deuluoedd dwyieithog, 6 teulu heb y Gymraeg. Casglwyd ebyst er mwyn danfon neges ddilynol gyda lincs i adnoddau megis safle Cymraeg apiau'r llywodraeth. Adroddiad llawn ynglwm. O'r 31 ffurflen a ddychwelwyd gan y teuluoedd, 100% yn cadarnhau fod y digwyddiad yn: a) groesawgar i bawb, b) yn effeithiol i godi hyder & rhoi cyfle defnyddio'r Gymraeg i blant, c) yn gyfraniad i’r defnydd o Gymraeg yn y gymuned. A dweud eu bod wedi mwynhau oherwydd: Gweithgareddau diddorol ac amrywiol. Lovely activities for parents and children to enjoy. Ymuno hefo pobl y gymuned yn canu. Dod i adnabod trigolion y pentref. Plant wrth eu bodd yn clapio wyau yn y glaw! Gweithgareddau y neuadd. Cymuned yn dod at ei gilydd. Cael mwynhau hen draddodiadau gyda fy mhlant. 

26/3/18 -Clapio Wyau Llannerch-y-Medd

23 oedolyn/teulu & 53 o blant. Dynion 3, Dwyieithog 4.

27/3/18 - Clapio Wyau Carreglefn

12 oedolyn/teulu & 25 o blant. Dynion 1, Dwyieithog 1, Saesneg yn unig 2.

27/3/18 - Clapio wyau Brynsiencyn

8 oedolyn/6 teulu & 11 o blant. Dynion 2, Dwyieithog 1, Saesneg yn unig 4.

28/3/18 - Clapio Wyau Talwrn

6 oedolyn/teulu & 10 o blant. Dynion 2.

29/3/18 - Clapio Wyau Llynfaes

7 oedolyn/6 teulu & 11 o blant. Dynion 1.

		



		3. Erbyn Mawrth 2018, cynnal dau brosiect i weithio’n ddwys gyda hyd at 25 (cyfanswm) o deuluoedd er mwyn cynyddu eu hymwybyddiaeth a'u defnydd o'r Gymraeg.





Ers Mis Medi 22 teulu yng Nghaergybi.

3 teulu o ffoaduriaid yn Ardal Aethwy



Crynodeb o’n cyrhaeddiad Chwarter 4:

Caergybi - Cefnogi’r gymuned wrth sefydlu ysgol gynradd newydd sydd am asesu Cymraeg iaith gyntaf ar ôl traddodiad o esgeuluso’r Gymraeg yn rhan fwyaf o ysgolion y dref. Ers Mis Medi 27 teulu wedi mynychu ein sesiynau yn Llyfrgell Caergybi.



Porthaethwy - targedir oherwydd diffyg darpariaeth cyn-ysgol Cymraeg ac amrywiaeth ieithyddol y gymuned. Mynychodd 22 teulu ein gweithgareddau.

		Chwarter 1



 Llyfrgell Caergybi Dydd Mercher 10-11yb wythnosol

Parhau gyda’r grŵp Rhiant a Phlentyn yn Llyfrgell Caergybi yn wythnosol. Gweithgareddau yn cynnwys canu a stori Cymraeg, crefftau, sgyrsiau am adnoddau a manteision addysg Gymraeg, a digwyddiadau hwyliog. Yn y cyfnod Ebrill-Mehefin 2017 bu 10 sesiwn a bu i 18 teulu fynychu. Mae’r mwyafrif yn ddi-Gymraeg ac mae’r adborth yn cynnwys: “Thank you for all your energy, enthusiasm and encouragement! We love our Wednesday library sessions. “Diolch yn Fawr”.’



		



		

		Chwarter 2

Llyfrgell Caergybi Dydd Mercher 10-11yb wythnosol

Ailddechrau Medi gyda 4 sesiwn hyd yma a 21 teulu wedi mynychu. O fod yn wrandawyr swil, y rhieni o’r flwyddyn gynt bellach yn cyd-ganu’r caneuon Cymraeg mwyaf poblogaidd ac yn ailadrodd enwau lliwiau / rhifau.

		



		

		Chwarter 3  



Llyfrgell Caergybi Dydd Mercher 10-11yb wythnosol

Cynnal 11 sesiwn sy’n cynnwys canu, stori a chrefftau bob tro ond hefyd yn cynnwys agweddau thematig o ymwybyddiaeth Cymraeg a traddodiadau, cyngor ac anogaeth i ymwneud a chyfleoedd drwy’r Gymraeg ee Cymraeg i Blant, Ti&Fi, yr Urdd, rhaglenni S4C, tegannau ac adnoddau Cymraeg i blant, ayb. Nifer y mynychwyr yn amrywio’n wythnosol 21, 17, 22, 16, 13, 17, 8, 22, 21, 21, 11 = cyfanswm 189. 16 teulu gan gynnwys 3 tad & 3 Pwyles & 2 Rwsieg. Un o’r rhieni di-Gymraeg bellach yn arwain gyda’r canu. 



Ardal Aethwy – Ffoaduriaid

3 teulu o ffoaduriaid. Dau deulu gyda 1 plentyn wedi mynychu’r uned iaith Moelfre, 1 plentyn wedi dechrau CA1, & 1 babi yr un. Teulu mwyaf diweddar i gyrraedd: 1 plentyn am ddechrau ysgol Medi 2018 a plentyn 2 flwydd. Cyflwyniad anffurfiol i’r cymorth sydd ar gael yn y cartref megis apiau Selog & Magi Ann. Gwahoddiad i ddigwyddiadau Cymraeg a drefnir ym Mhorthaethwy – diddordeb ond methu dod hyd yma. Meithrin perthynas yn araf ond yn gyson er mwyn sicrhau cefnogaeth i’r plant ddefnyddio eu Cymraeg ac ymuno mewn gweithgareddau cymunedol gyda’u teuluoedd. Prin yw Saesneg y rhieni mewn 2 deulu felly mae’r ferch ym Mlwyddyn 5 yn defnyddio’i Chymraeg i gyfieithu i’w mam.

		



		

		Chwarter 4 



Llyfrgell Caergybi – Cynnal 9 (10 & 17 & 24 &31/1/18, 21 & 28/2,  7 & 14 & 21/3) sesiwn stori, canu a chrefftau i deuluoedd yn y Gymraeg. 

Ar gyfartaledd 15 yn mynychu pob sesiwn. 18 teulu wedi mynychu yn Chwarter 4. 

Gweithgareddau wedi cynnwys cyflwyniadau iaith, paratoi i barêd Gŵyl Dewi, a ioga drwy gyfrwng y Gymraeg. Adborth gan y mynychwyr: 100% yn cytuno fod y sesiwn yn “yn hygyrch gyda chroeso i bawb” (mynychwyr o gefndiroedd ethnig ac ieithyddol amrywiol), 100% yn cytuno fod y sesiwn yn “yn effeithiol i godi hyder defnyddio’r Gymraeg gyda phlant”, a 100% yn dweud fod mynychu yn gyfraniad at eu “defnydd o Gymraeg yn y gymuned”. Adborth yn cynnwys y sylwadau a ganlyn: “H is so enthusiastic, she promotes the Welsh language in a fun and lively way and the children (& adults!) love her sessions!” “Excellent group - we love it!” “Wedi mwynhau diolch.” “Thank you for the enjoyable sessions over the last few months. E and I are going to miss them when I go back to work.” “H’s enthusiasm! Action songs are a favourite & craft - excellent, age appropriate & easy ideas. Build upon what we’re learning each week.”

 

9/1/18 – Porthaethwy – sesiwn wythnosol am 5 wythnos – Ioga i deuluoedd yn y Gymraeg 

Targedir Porthaethwy oherwydd y diffyg darpariaeth cyn-ysgol ac amrywiaeth diwylliannol/ieithyddol y teuluoedd yn y dref. 5 teulu yn mynychu (5 oedolyn & 6 plentyn). Sesiwn ar ddefnydd o’r Gymraeg yn y cartref ac adnoddau megis apiau Cymraeg. Adborth yn cynnwys: “sesiynau ffantastig, wedi mwynhau gwneud gweithgaredd hefo fy mhlentyn. Diolch yn Fawr.” “Gain post pregnancy fitness. Gain confidence speaking Welsh.” A chan ddysgwraig: “A lovely way to spend a morning. A beautiful introduction to yoga and improved knowledge. Enjoy sharing it with my daughter. Learnt a lot of Welsh body parts! Diolch yn Fawr! Please DO AGAIN!!” “Cyfle i ddychwelyd i ddosbarthiadau ioga gyda'r plant [3 plentyn blynyddoedd cynnar] (dim gofal plant i ddychwelyd i sesiynau cyn-plant!) a chyfle i gyflwyno ioga i'r plant drwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd mor falch o gael sesiynau Cymraeg i blant bach ym Mhorthaethwy.” “Sesiynau addas i'r teulu cyfan, i gyflwyno ioga i blant bach a dysgu symudiadau newydd, i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg ac o fewn pellter cerdded. Ymlacio!! Sesiynau wedi eu dyfeisio a'u harwain yn wych a gwreiddiol. Da ni isho mwy!!”



3/2/18 - Bore Hwyl o Rygbi a chrefftau – Porthaethwy

Cyfle i deuluoedd gan gynnwys tadau i ymuno yn y gweithgareddau. 18 teulu yn mynychu (18 oedolyn 27 o blant) gan gynnwys 2 o deuluoedd o ffoaduriaid Syria (gyda’u tadau). Sesiwn rygbi i ddenu’r tadau yn cynnwys sesiwn crefftau, stori a chanu i hyrwyddo apiau Cymraeg i’w defnyddio yn y cartref.



3/3/18 - Bore Hwyl pêl-droed - Porthaethwy

(canslwyd munud olaf oherwydd yr eira gan fod y ganolfan hamdden wedi cau)



13/2/18 - Gweithgaredd Teulu Awyr Agored Porthaethwy

Prynhawn o hwyl gan gerdded i ymweld â lleoliadau o bwys diwylliannol megis, promenâd y ffoaduriaid o RhB1af, tŷ unnos, eglwys St Tysilio & adar gwyllt ger y Fenai. Hefyd ymddangosiad gan Selog i hyrwyddo defnydd o apiau Cymraeg. 3 teulu (3 rhiant a 6 o blant).



		



		4. Selog i fynychu 10 lleoliad i hyrwyddo ac annog 150 o rieni i ddarllen a defnyddio adnoddau Cymraeg yn y cartref efo’u plant erbyn Mawrth 2018.





Mae hwn ymhell dros y darged gyda 8000 o lawrlwythiadau erbyn chwarter 3 a Selog wedi ymweld a 26 o leoliadau.



Chwarter 4

Mae hwn ymhell dros y targed gyda 11000 o lawrlwythiadau erbyn Chwarter 4 a Selog wedi ymweld â dros 29 lleoliad.

		Chwarter 1 

26/4/2017 – Ysgol Cemaes & hyrwyddo ap Magi Ann drwy lythyr (40) & cyfryngau cymdeithasol i rieni. 

[Data Trydar: argraffiadau 1,470 & Ymwneud (total engagement) 27. Facebook: cyrraedd 2900 & Clicio ar y neges 254 & Rhannu/ ymateb 34.]



27/4/2017 – Ysgol y Ffridd, Gwalchmai & Ymweliad Selog hyrwyddo ap Magi Ann drwy lythyr (60) & cyfryngau cymdeithasol i rieni.

[Data Trydar: argraffiadau 1,588 & Ymwneud (total engagement) 35. Facebook: cyrraedd 292 & Clicio ar y neges 52 & Rhannu/ ymateb 4.]



16/5/2017 – MYM Bodedern & hyrwyddo ap Magi Ann drwy lythyr (12) & cyfryngau cymdeithasol i rieni. 

[Data Trydar: argraffiadau 1,900 & Ymwneud (total engagement) 38. Facebook: cyrraedd 2200 & Clicio ar y neges 513 & Rhannu/ ymateb 71.]



12/6/2017 – Ysgol Santes Fair & hyrwyddo ap Magi Ann drwy lythyr (60) & cyfryngau cymdeithasol i rieni. 

[Data Facebook: cyrraedd 832 & Clicio ar y neges 100 & Rhannu/ ymateb 5.]



12/6/2017 – Ysgol Llangoed & hyrwyddo ap Magi Ann drwy lythyr (60) & cyfryngau cymdeithasol i rieni CS. 

[Data Trydar: argraffiadau 1,470 & Ymwneud (total engagement) 27. Facebook: cyrraedd 1800 & Clicio ar y neges 641 & Rhannu/ ymateb 54.]



26/6/2017 – Ysgol Brynsiencyn hyrwyddo adnoddau & ap Magi Ann drwy lythyr (30) & cyfryngau cymdeithasol & sgwrs i rieni. 

[Rhieni wedi gofyn am fwy o wybodaeth ar ôl cyflwyniad ar ôl ysgol un-i-un: 5. Data Trydar: argraffiadau 1,316 & Ymwneud (total engagement) 36. Facebook: cyrraedd 963 & Clicio ar y neges 66 & Rhannu/ ymateb 5.]





		



		

		Chwarter 2 

18/7/2017 – Ysgol Y Bont ymweliad i ysgol disgyblion ag anghenion arbennig, i hyrwyddo adnoddau Selog & ap Magi Ann i’r plant CS ac i’r rhieni drwy lythyr (11) & cyfryngau cymdeithasol. 

[Data Facebook: cyrraedd 2500 & Clicio ar y neges 690 & Rhannu/ ymateb 91.]



19/7/2017 – Ysgol Rhoscolyn hyrwyddo adnoddau Selog & ap Magi Ann i’r plant a drwy lythyr (60) & cyfryngau cymdeithasol. 

[Data Trydar: argraffiadau 1,579 & Ymwneud (total engagement) 22.]



8/8/2017 - Yr Eisteddfod & Sesiwn Maes D i Selog a Magi Ann. Yn ogystal â chyflwyniadau dyddiol yn yr Eisteddfod ym Modedern, cynhaliwyd sesiwn arbennig ym Mhabell y Dysgwyr i hyrwyddo ap canu & darllen Selog, ag ap Magi Ann. Mynychodd 9 teulu gyda’u plant. Danfonwyd 60 e-bost mewn ymateb i ymholiadau am ap Selog yn ystod yr Eisteddfod.



9/8/2017 – Gweinidog Alun Davies, AC yn Lansio ap Selog yn yr Eisteddfod. 

Lansiad cenedlaethol i ap Selog er mwyn hyrwyddo’r adnodd i gartrefi Cymraeg a di-Gymraeg. Cyhoeddusrwydd yn y wasg i gyd-fynd a’r lansiad & rhieni gan gynnwys o’r grŵp Caergybi a ysbrydolodd yr ap hwiangerddi yn bresennol yn ystod y lansiad oedd yn cynnwys canu gyda Selog. Sefydlu cyfrif Trydar i Selog i gyd-fynd â’r lansiad.

[Data erbyn diwedd Awst: argraffiadau 18,000, ymwneud (engagement) 653. Nifer y dilynwyr erbyn diwedd Awst: 48} 



27/09/2017 – Uned Iaith Caergybi. 

Sesiwn gyflwyno apiau Selog a Magi Ann fel adnodd i ddysgu’r Gymraeg i’r 16 disgybl sydd wrthi yn yr uned drochi iaith. Dosbarthu llythyr i 16 cartref.



		



		

		Chwarter 3



Selog yn mynychu 15 ysgol – i gyflwyno i’r Cyfnod Sylfaen ac mewn ysgolion bach Bl3&4 hefyd

Drwy fynychu ysgolion efo Selog rydym yn cyflawni sawl peth. 

· Hyrwyddo apiau canu & darllen Selog yn ogystal ag apiau Cymraeg eraill i blant megis Magi Ann

· Danfon llythyr am yr apiau Selog & Magi Ann adref i’r teuluoedd

· Rhannu lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys cyfeiriad at lawrlwytho @SelogAp a @MagiAnn gan gyrraedd cynulleidfa llawer ehangach na rhieni CS yn unig.

· Meithrin perthynas gyda’r ysgolion/pennaethiaid ar gyfer dilyniant noson rieni – nifer o ysgolion, ymwybyddiaeth iaith i rieni ee Pentreth, gweithgaredd cymunedol posib ee Ysgol Bryngwran – Gwyl Madam Wen.



Mae’r cyflwyniadau yn cynnwys sesiwn ganu gyda ap Selog, darllen stori gan ddefnyddio ap Selog, gan amlaf arddangos ap Magi Ann, gyda Bl2, 3, 4 – chwarae rôl sut i groesawu plant di-Gymraeg ar yr iard drwy eu helpu i fentro siarad Cymraeg. Gofynir i’r athrawon a’r cymorthyddion i aros yn y dosbarth er mwyn trosglwyddo’r ymwybyddiaeth a’r defnydd o apiau i’w gwaith dysgu ac wrth gynghori rhieni di-Gymraeg yn y nosweithiau rhieni.

A ganlyn y 15 ysgol gyda data’r ymateb ar y cyfyngau cymdeithasol:



3/10/17 – Ysgol Llanbedrgoch

Data Trydar: argraffiadau  490 & Ymwneud (total engagement) 11. Facebook: cyrraedd  2000 & Clicio ar y neges 359 & Rhannu/ ymateb 30.]



10/10/17 – Ysgol y Graig

Data Trydar: argraffiadau 432 & Ymwneud (total engagement) 21. Facebook: cyrraedd 1800 & Clicio ar y neges 474 & Rhannu/ ymateb 30.]



11/10/17 – Ysgol Rhyd-y-Llan

Data Facebook: cyrraedd 1700 & Clicio ar y neges 454 & Rhannu/ ymateb 49.]



12/10/17 –Uned Iaith Moelfre

Data Trydar: argraffiadau 3,602 & Ymwneud (total engagement) 113 . Facebook: cyrraedd 4100 & Clicio ar y neges 594 & Rhannu/ ymateb 173.]



13/10/17 – Ysgol Cybi

Data Trydar: argraffiadau 1720 & Ymwneud (total engagement) 52. Facebook: cyrraedd 1600 & Clicio ar y neges 506 & Rhannu/ ymateb 36.]



19/10/17 – Ysgol Bryngwran

Data Trydar: argraffiadau 373 & Ymwneud (total engagement) 21. Facebook: cyrraedd 1900 & Clicio ar y neges 409 & Rhannu/ ymateb 31.]



23/10/17 – Ysgol Talwrn

Data Trydar: argraffiadau 632 & Ymwneud (total engagement) 21. Facebook: cyrraedd 1600 & Clicio ar y neges 163 & Rhannu/ ymateb 57.]



9/11/17 – Ysgol y Ffridd, Gwalchmai

Data Trydar: argraffiadau 578 & Ymwneud (total engagement) 40. Facebook: cyrraedd 2100 & Clicio ar y neges 517 & Rhannu/ ymateb 56.]



13/11/17 – Ysgol Cornhir

Data Trydar: argraffiadau  424 & Ymwneud (total engagement) 29. Facebook: cyrraedd 1400 & Clicio ar y neges 440 & Rhannu/ ymateb 33.]



16/11/17 – Ysgol Goronwy Owen, Benllech

Data Trydar: argraffiadau 1159 & Ymwneud (total engagement) 81. Facebook: cyrraedd 2400 & Clicio ar y neges 538 & Rhannu/ ymateb 58.]



16/11/17 – Ysgol Moelfre

Data Trydar: argraffiadau 722 & Ymwneud (total engagement) 39. Facebook: cyrraedd 1300 & Clicio ar y neges 323 & Rhannu/ ymateb 23 .]



17/11/17 – Ysgol Llanerch-y-medd

Data Trydar: argraffiadau 1457 & Ymwneud (total engagement) 72. Facebook: cyrraedd 5400 & Clicio ar y neges 632 & Rhannu/ ymateb 53.]



22/11/17 – Ysgol Ysceifiog, Gaerwen

Data Trydar: argraffiadau 880 & Ymwneud (total engagement) 70. Facebook: cyrraedd 2400 & Clicio ar y neges 616 & Rhannu/ ymateb 60.]



23/11/17 – Ysgol Rhosybol

Data Trydar: argraffiadau 999 & Ymwneud (total engagement) 44. Facebook: cyrraedd 1500 & Clicio ar y neges 314 & Rhannu/ ymateb 45.]



30/11/17 –Ysgol Morswyn

Data Trydar: argraffiadau 661 & Ymwneud (total engagement) 32. Facebook: cyrraedd 1100 & Clicio ar y neges 246 & Rhannu/ ymateb 21.]



1/12/17 – Ysgol Parc y Bont

Data Trydar: argraffiadau 1701 & Ymwneud (total engagement) 47. Facebook: cyrraedd  955 & Clicio ar y neges 124 & Rhannu/ ymateb 8.]



8/11/17 – Hyrwyddo i Mentrau Iaith Cymru

Mynychu cynhadledd a hyfforddiant blynyddol Mentrau Iaith Cymru gyda Selog gan ddosbarthu pecynnau o daflenni er mwyn eu defnyddio mewn ardaloedd ar draws Cymru. Mae ehangu’r defnydd o Selog gan y Mentrau eraill yn agwedd i’w datblygu’n genedlaethol.



Defnyddio cyfri trydar Selog i dynnu sylw i’r apiau:

Bellach mae gan @SelogAp 181 o ddilynwyr ac yn ystod y 3ydd chwarter mi gafod ei gyfri 974 ymweliad, gwnaeth 33,978 argraff trydar (tweet impression), a chafodd ei grybwyll 50 gwaith.



		



		

		Chwarter 4 

Selog yn mynychu:

13/2/18 - Canolfan Hamdden Llangefni

Ymweliad gan Selog i hyrwyddo apiau Cymraeg yn ystod Bore Hwyl yng Nghanolfan Hamdden CSYM yn Llangefni. Sgwrs un-i-un gyda 18 teulu. Data Trydar: argraffiadau 2,330 & Ymwneud 52 (total engagement) . Facebook: cyrraedd  1,520 & Clicio ar y neges 663 & Rhannu/ ymateb 34.]



13/3/18 - Ysgol Dwyran

Ymweliad i gynnal sesiynau hyrwyddo apiau Cymraeg yn y CS (Magi Ann a Selog) & CA2 (Bl3&4 - llyfrau Selog, Bl5&6 canu Selog). Data Trydar: argraffiadau 462 & Ymwneud (total engagement) 20. Facebook: cyrraedd  1,288 & Clicio ar y neges 209 & Rhannu/ ymateb 46.]



21/3/18 - Ysgol Carreglefn

Ymweliad i hyrwyddo apiau Cymraeg & hyrwyddo digwyddiad cymunedol Cymraeg - Clapio Wyau. Data Trydar: argraffiadau  & Ymwneud (total engagement) . Facebook: cyrraedd  & Clicio ar y neges  & Rhannu/ ymateb .]



Lleoliadau eraill mewn adrannau eraill yn cynnwys rhai nosweithiau rhieni, digwyddiadau teuluol, gwyliau, ysbyty, ayb.



		



		5. Uwchlwytho 30 o raglenni stori a chân ar wefan y fenter neu Soundcloud gyda gwybodaeth ar gael ynglŷn â ble i gael gwybodaeth a chefnogaeth ynglŷn â siarad Cymraeg ar yr aelwyd.



		Chwarter 1 

Gw. uchod

		



		

		Chwarter 2 

Gw. uchod

		



		

		Chwarter 3 

Gweler uchod

Lawrlwythiadau ap Selog:

Mae ffrwyth yr ymdrechion uchod i’w gweld yn y cyfanswm lawrlwythiadau apiau Selog sydd bellach dros 8000, gyda canu yn 6059 a llyfrau yn 2070.

		



		

		Chwarter 4 

LAWRLWYTHIADAU APIAU SELOG:

Yn dilyn yr hyrwyddo cyson, erbyn Chwarter 4, sef 6 mis ar ôl ei lansio’n swyddogol yn yr Eisteddfod, lawrlwythwyd ap Selog 11,000 gwaith.  

(Mae’r cynnydd mwyaf rhwng Chwarter 3 & Chwarter 4 wedi bod gyda llyfrau: 4786 lawrlwythiad o Selog Llyfrau a 6230 o Selog Canu).

Mi fyddwn yn trosglwyddo presenoldeb Selog i’r safle We 2018-19 Ar hyn o bryd mae’r ffocws wedi bod ar gymeriad @SelogAp ar Trydar sy’n cefnogi gwaith Siarter Iaith ysgolion Cymru, ail-drydar ar chwaraeon (i ddenu tadau) & hyrwyddo adnoddau Cymraeg i deuluoedd/darparwyr. Bellach mae gan @SelogAp dros 250 ddilynwyr

[Data Trydar: 107,000 argraff ‘impression’ / 268 clic ar y linc / 260 aildrydar / 448 ‘hoffi’].

Mae gan Selog bresenoldeb bellach ararall ar y we hefyd ar safle WiciMôn gyda disgrifiad byr o’r cymeriad a’i bwrpas https://cy.wikipedia.org/wiki/Selog.

		



		6. Caergybi 

Cynnal hyd at 5 o weithgareddau cymdeithasol amrywiol er mwyn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth a dylanwadu ar ddefnydd o’r Gymraeg hyd at 100 o rieni, erbyn Mawrth 2018



		Chwarter 1 

6/6/2017 – Disgo Ysgol Llanfawr, Caergybi. 

Cydweithio gyda phwyllgor disgyblion Siarter Iaith yr Ysgol & cydlynydd yr ysgol i hwyluso disgo a pharti Magi Ann gan wahodd rhieni CS hefyd. Cyfle i sgwrsio un-i-un gyda’r rhieni a 7 yn gadael cyswllt am fwy o wybodaeth.



 [Rhieni yn gofyn am fwy o wybodaeth: 9 (dim ond un teulu Cymraeg yn eu plith). Data Facebook: cyrraedd 1000 & Clicio ar y neges 371 & Rhannu/ ymateb 28.]



		



		

		Chwarter 2

30/7/2017 – Sioe Blant Gŵyl Caergybi. 

Cynnal sioe blant gyda chymeriadau S4C Dona Direidi & Lobs, Sali Mali & Superted, a’r cymeriadau MIM/MIC Selog & Magi Ann. Ymateb brwdfrydig iawn gyda thua 300 yn mynychu - traean o leiaf yn rhieni/gofalwyr. Y trefnwyr wedi disgwyl tua 80 gan ei fod yn weithgaredd Cymraeg felly wedi synnu o’r ochr orau a gofyn eisoes am gadarnhau  ein bod yn cynnal sioe arall flwyddyn nesaf. Llwyddiant mawr i ddangos fod hwyl i’w gael yn y Gymraeg dim ots beth yw iaith y cartref. Bu modd denu rhai o rieni o dramor ein gweithgareddau eraill i fynychu ee mamau lleol o Wlad Pŵyl.

[Rhieni yn gadael cyswllt am fwy o wybodaeth: 28. Data Trydar: argraffiadau 1,994 & Ymwneud (total engagement) 66. Facebook: cyrraedd 5800 & Clicio ar y neges 954 & Rhannu/ ymateb 58.]



1/8/2017 - Diwrnod Hwyl Caergybi Dechrau’n Deg. Trefnu helfa Drysor Magi Ann a stondin ymwybyddiaeth iaith ac adnoddau fel rhan o ddiwrnod hwyl i deuluoedd ardal ddifreintiedig Caergybi.

		



		

		Chwarter 3 

6/12/17

Ar ol cefnogi’r cais, mynychu seremoni wobrwyo grant digwyddiad Ysgol Morswyn sydd am fod yn gig gyda band poblogaidd.



		



		

		Chwarter 4



5/2/18 - Merched y Wawr Fali

Codi hyder neiniau i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg yn y teuluoedd yn nalgylch Caergybi. Cyflwyniad ar bwysigrwydd trochi yn y Gymraeg a’r adnoddau modern megis apiau sydd ar gael i ferch/fab yng nghyfraith di-Gymraeg i’w defnyddio gyda’r wyrion. 10 yn mynychu gyda 3 yn gofyn am fwy o wybodaeth drwy e-bost.



14/2/18 - Bore Hwyl Canolfan Hamdden Caergybi

Hyrwyddo defnydd o apiau Cymraeg ac ystod gweithgareddau cyfrwng Cymraeg yn ardal Caergybi drwy gyfrannu at Fore Hwyl CSYM yng Nghanolfan Hamdden Caergybi. Selog yn mynychu. 18 o deuluoedd yn derbyn mwy o wybodaeth drwy e-bost ar ôl sgwrs un-i-un.

[Data Trydar: argraffiadau 521 & Ymwneud 24 (total engagement). Facebook: cyrraedd  1168 & Clicio ar y neges  390  & Rhannu/ ymateb 9.]

		



		7. Caergybi 

Erbyn Mawrth 2017, cynnal hyd at 2 ymgyrch penodol i ddylanwadu ar ddefnydd iaith 150 o rieni mewn partneriaeth â grwpiau cefnogi teuluoedd ac ysgolion.



		Chwarter 16/6/2017 – 

Hyfforddiant Athrawon Caergybi mewn partneriaeth â’r Siarter Iaith Dafydd Idriswyn Roberts & CSYM Anwen Owen.

Hyfforddi 10 o athrawon o ysgolion Caergybi gan gyflwyno: adnoddau sydd ar gael iddynt i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg yn y cartref, arddangos apiau Selog & Magi Ann, rhannu pŵer bwynt ymwybyddiaeth iaith medrid ei ddefnyddio / addasu ar gyfer cyflwyniad mewnol i staff neu ei gynnig fel sylfaen i ymwybyddiaeth iaith i rieni, a chodi ymwybyddiaeth athrawon o bwysigrwydd cydweithio i hyrwyddo gweithgareddau Cymraeg MIM ac eraill yn y gymuned yng Nghaergybi er mwyn cynnig mwy o gyfleoedd i blant/teuluoedd di-Gymraeg gymdeithasu yn y Gymraeg.

		



		

		Chwarter 2

		



		

		Chwarter 3 



13/11/17 – Kingsland Nursery 

Mynchu gyda Selog i hyrwyddo defnydd o adnoddau Cymraeg gan y staff a gan teuluoedd y plant. Taflen i deuluoedd ac ailadrodd y neges ar gyfryngau cymdeithasol. 

Data Trydar: argraffiadau 930 & Ymwneud (total engagement) 23. Facebook: cyrraedd  1800 & Clicio ar y neges 359 & Rhannu/ ymateb 33.]



13/12/17 – Meithrin Morswyn

Mynychu gyda Selog i hrywyddo defnydd o adnoddau Cymraeg i’r teuluoedd. Taflen & ailadrodd y neges am apiau Cymraeg ar gyfryngau cymdeithasol. 

Data Trydar: argraffiadau 496 & Ymwneud (total engagement) 16. Facebook: cyrraedd  650 & Clicio ar y neges 18 & Rhannu/ ymateb 1.]



		



		

		Chwarter 4



24/1/18 - Hyfforddi staff MônCF Anglesey Childcare - “ymwybyddiaeth iaith / trochi a chefnogi teuluoedd dwyieithog”.

Roedd tîm Anglesey Childcare wedi methu’r hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith flaenorol. Derbyniwyd y cynnig i hyfforddi x2 ar y safle. 8 yn elwa o’r hyfforddiant. Dywedodd y rheolwraig, nad yw'n siarad Cymraeg yn y gwaith, ar ôl cyflwyniad ar agweddau cyfle cyfartal miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 - "I knew all of that but now I know why it's important."



Hyfforddi staff Dechrau’n Deg Caergybi

Erys hyn yn fethiant o ran trefnu hyfforddiant. Er cyfathrebu yn y fforwm, gydag unigolion a drwy e-byst, a’r addewid o gyfle i hyfforddi staff ar ymwybyddiaeth iaith pan fo’r cyfle’n codi - yn anffodus ar ddiwedd Chwarter 4 - ac ers dros flwyddyn o gynnig - nid yw DD wedi trefnu dyddiad eto ar gyfer hyfforddi staff. I’w gyflawni gyda help CSYM/arall yn 2018-19 - gan fod hyn yn fwlch yn ein hymgyrch ymwybyddiaeth trochi iaith Blynyddoedd Cynnar yng Nghaergybi.



6/2/18 - Cyfarfod i gytuno ar gynllunio i gydweithio 2018/19 gyda phrosiect Dysgu Cymraeg: Cymraeg i Deuluoedd

Cynnig mewnbwn ar agweddau cydweithio posib i swyddog Cymraeg i Deuluoedd er mwyn paratoi ei chynllun gweithredu 2018/19



19/2/18 - Hyfforddi cymorthyddion dosbarth, Ysgol Cybi

Cyfle i barhau ar dargedu Caergybi a newid agweddau tuag at y Gymraeg gan hyfforddi cymorthyddion ar adnoddau megis apiau sy’n cefnogi dysgu teuluoedd a phwysleisio pwysigrwydd profiad cyflawn o drochi i ddisgyblion - gan siarad Cymraeg a modelu iaith a sgwrsio yn y dosbarth ac ar yr iard / gyda rhieni. 26 o gymorthyddion yn derbyn hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith a chefnogi dysgwyr priodol.



19/2/18 - Hyfforddi athrawon Ysgol Cybi 

Cyfle i gefnogi’r ysgol newydd sy’n cyfuno 3 ysgol nad oedd yn asesu Cymraeg iaith-gyntaf, gan arfogi’r athrawon gyda’r dadleuon ynghyn a throchi Cymraeg CS a manteision dwyieithrwydd CA2 wrth drafod gyda rhieni yn y nosweithiau rhieni. Hyfforddiant i 19 o athrawon gan gynnwys hyrwyddo apiau ar gyfer teuluoedd i gefnogi’r dysgu adref.

		



		Pa dystiolaeth ychwanegol sydd gennych o ganlyniad i waith gwerthuso’r gweithgareddau/prosiectau a wnaed gennych e.e. astudiaethau achos, canlyniadau holiaduron ayyb.

Os yn cyflwyno tystiolaeth fel atodiadau, nodwch eu teitlau isod).



		

LAWRLWYTHIADAU APIAU SELOG – erbyn diwedd Medi mae data yn dangos dros 5000 o lawrlwythiadau eisoes, sy’n cynnig tystiolaeth dda o lwyddiant apiau i drosglwyddo’r Gymraeg i’r cartref.



Bu 3000 mwy o lawrlwythiadau yn y 3ydd chwarter yn dilyn 15 ymweliad arall gan Selog a defnydd helaeth o gyfryngau cymdeithasol i lawrlwytho ac i hyrwyddo’r defnydd o apiau Cymraeg i deuluoedd. 



Mae adroddiadau cyflawn o’r isod ar gael am wybodaeth bellach.



Trip Glan-llyn - newid patrwm iaith teuluoedd.  

Yn gryno o’r adborth: 

•	Marciau o 10? Cyfartalog 97%  

•	Os wyt yn dysgu Cymraeg a wnes di drïa defnyddio mwy o Gymraeg? Do 100% (5)

•	Ydi gweithgareddau fel hyn yn cyfrannu at eich defnydd o Gymraeg? Ydi 94% (29)

Un esiampl: Ar y trip, roedd 3 rhiant a fedrai siarad Cymraeg ond oedd yn siarad Saesneg gyda’u plant (problem gynyddol ar yr ynys). Mae’r ffaith eu bod wedi cofrestru i ddod yn dangos eu huchelgais ieithyddol dros eu plant ond yn amlwg nid oes modd mesur effaith seicolegol positif o dreulio diwrnod yng nghwmni teuluoedd sy’n arddel y Gymraeg yn naturiol gyda’u plant. Ond esiampl - roedd dwy fam o Gaergybi wedi arfer siarad Saesneg gyda’i gilydd ers yn ifanc a bellach yn cydweithio yn Swyddfa’r Cyngor trwy gyfrwng y Saesneg. Teimlwyd fod un am newid yr iaith rhwng y ddwy ond fod y llall yn ddihyder gan gynnwys wrth siarad gyda’i mab a oedd yn gwrthod siarad â hi yn y Gymraeg er bod ganddo’r sgiliau ieithyddol o’r ysgol. Cafwyd cyfle i drafod manteision dwyieithrwydd naturiol, manteision i’r plant o fod yn siarad Cymraeg â’r rhiant, a’r angen i ddyfalbarhau i siarad yn y Gymraeg hyd yn oed os yw atebion y plentyn yn y Saesneg (‘dwyieithrwydd goddefgar’ Colin Baker) Cafwyd cyfle hefyd iddynt weld normaleiddio’r defnydd o Gymraeg mewn teuluoedd. Dywedodd ar lafar faint yr oedd wedi mwynhau’r diwrnod gan siarad Cymraeg gyda’r trefnwyr drwy gydol y dydd o flaen ei phlentyn ag yntau yn cyfathrebu efo’i gyfoedion yn yr un modd - yn yr adborth (er yn ysgrifenedig yn Saesneg) dywedodd mai’r uchafbwynt oedd: “Listening to my son speak Welsh with others & gaining confidence with me to speak Welsh”.



Bore Hwyl Porthaethwy - cynnal a throchi teuluoedd ifanc yn y Gymraeg gan dargedu tadau

Dywedodd 100% ei fod yn cyfrannu at eu defnydd o’r Gymraeg. Cafwyd adborth brwdfrydig ar lafar gan gynnwys diolch am gael darpariaeth trochi Cymraeg, ac esiampl o’r sylwadau pellach a gafwyd ar bapur oedd: 

My daughter was translating instructions for me. Magical!

Roedd popeth yn dda ond doed dim digon o beli rygbi oherwydd roedd y sesiwn yn boblogaidd iawn!! 

Roeddwn wedi gobeithio cael hyd at 12 o blant am y sesiwn ond pan fynychodd 18 roedd yma neges glir fod yna alw yn yr ardal am y fath yma o ddarpariaeth. Yn ogystal â’r rhiant di-Gymraeg a ddywedodd: ‘My daughter was translating instructions for me. Magical!’ Sydd bellach yn mynychu gweithgareddau MIM yn rheolaidd yn yr ardal. Roedd yma hefyd riant o Lundain sy’n ymgeisio magu ei phlentyn yn y Gymraeg ac am ddychwelyd eto os byddwn yn aildrefnu. Yn ogystal roedd canran uwch o dadau nag sy’n arfer mynychu digwyddiadau MIM ble nad oes gweithgaredd chwaraeon. Yn dilyn yr ymateb a’r adborth felly penderfynwyd cynnal digwyddiad arall 25/11/17 a chynllunio ar gyfer 2018.



Nos Galan Gaeaf Llynfaes - cefnogi cymuned i gynnal digwyddiadau Cymraeg gan integreiddio mewnfudwyr

Yn yr adborth marciwyd y digwyddiad 10/10 o ran mwynhad yn 100% o’r ymatebion gyda sylwadau eu bod wedi mwynhau ee: Cael cyfarfod cymdogion hen a newydd a cyfla i’r plant gymysgu a chwarae. Cymdeithas yn dod at ei gilydd. Pawb yn mwynhau (oedolion hefyd). Cymdeithasu, gweld ffrindiau a phawb yn y gymuned. Great fun. We really enjoyed, we had a great time. Yn ogystal roedd 100% wedi dweud fod y gweithgaredd yn cyfrannu at eu defnydd o’r Gymraeg a hefyd eu bod wedi cymdeithasu ag eraill ar y noson. Dywedodd dysgwr ei fod yn gyfle i ymarfer yr iaith, ac o deithio o amgylch y pentref roedd pawb a fedrai’r Gymraeg wedi ymateb yn y Gymraeg i’r plant ac roedd y ddau deulu di-Gymraeg wedi cyfarch neu ddiolch yn y Gymraeg - sy’n dangos datblygiad yn eu hyder o ddefnyddio’r Gymraeg yn gyhoeddus ers y flwyddyn flaenorol. Denwyd teuluoedd o du hwnt i’r ardal i’r digwyddiad megis Pwyles a thri o’i phlant sy’n mynychu gweithgareddau rhiant a phlentyn Cymraeg y fenter iaith yng Nghaergybi. Mae’r gweithgaredd Gymraeg yma wedi profi ei werth nid yn unig o ran mwynhad y pentrefwyr a’r mynychwyr ond hefyd o fod yn weithgaredd sy’n gyfrwng i ddechrau gwreiddio newydd ddyfodiaid di-Gymraeg yn eu cymuned. Mae’r ffaith mai diwrnod yn unig yw Nos Galan Gaeaf yn ein cyfyngu rhywfaint ond gobeithiwn dreialu’r model mewn pentref arall hefyd erbyn 2018. 












		Maes Strategol 2: Plant a Pobl Ifanc

Y Canlyniad a ddymunir:

Mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn Cymunedau ar draws Cymru. 



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		1. Cynnal  5 grŵp Theatr Ieuenctid Môn rheolaidd o fewn y sir gyda'r nod o gynnig cyfleoedd i 160 o blant a phobl ifanc ddefnyddio’r Gymraeg erbyn Mawrth 2018. Olrhain eu datblygiad ac agweddau drwy sesiynau gwerthuso ymarferol ar ddiwedd pob tymor.

	

		Chwarter 1 



Gweithdai theatr o dan arweiniad actorion a chantorion profiadol, Gwion Aled, Elin Angharad, Mared Elliw Huws, Cerian Griffiths, Catrin Jenkins, Gwen Elin ac Aled Sion. 



Prif ffocws y gweithdai dros yr wythnosau hyn ydi sioe Llanrwla sy’n cael ei pherfformio yn Theatr y Maes ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol, Ynys Môn.   Dyma gynhyrchiad sydd wedi ei hysgrifennu gan Angharad Llwyd, a’r gerddoriaeth wedi ei gyfansoddi gan Ynyr Llwyd.  Mae’r cynhyrchiad wedi ei rannu yn dair rhan felly bydd criw Amlwch, Llangefni a Porthaethwy yn gweithio ar y sgript hwn am yr wythnosau nesaf hyd at yr Eisteddfod. 



Niferoedd : 60



TIM Bach: Caergybi



Mae criw TIM Bach Caergybi’n gweithio ar ddarn gwreiddiol sydd wedi ei ysgrifennu’n arbennig ar gyfer y criw o syniadau tymor yr Hydref. 



Mae’r sgript a’r caneuon wedi eu hysgrifennu gan y gantores Gwen Elin gyda chymorth y gantores Elin Angharad. 



Niferoedd: 26



TIM MAWR : Prosiect Lleisiau @ Neuadd y Dref, Llangefni (bob nos Fercher)



Wedi sesiwn gadarnahol iawn yn recordio lleisiau ac ymatebion trigolion Porthaethwy, a sesiynau creu sgript drwy stori fyrddio fe ddatblygwyd ‘Pawb a’i Lais’ fel spoof i Pawb a’i Farn.  



Pwrpas y spoof yw trosglwyddo barn amrywiol trigolion Ynys Môn o bobl ifanc yr Ynys.  Gyda chymaint o drafodaethau ar ffurff rhaglen banel ar y teledu am drafodaethau Brexit, roedd y bobl ifanc yn hoffi troi’r fformat ffurfiol yn sioe gomedi tywyll.  



Gwahoddwyd rhieni fel gwesteion i ‘Pawb a’i Lais’ i ddatblygu sgiliau’r bobl ifanc ymhellach – hynny yw, ymateb i gwestiynau a meithrin y gallu i ddatblygu cymeriad a byrfyryrio dan bwysau.  Roedd hi’n noson llwyddiannus dros ben, a byddwn yn edrych i’w ddatblygu ymhellach yn y tymor newydd. 



Sylw i’r gwaith yn Golwg.



Nifer y bobl ifanc: 10

Nifer y gynulleidfa : 35

		



		

		Chwarter 2 

Ymarferion Llanrwla yn parhau. Ymarferion wythnosol o fewn y dalgylchoedd, Amlwch, Borthaethwy a Llangefni.  



Profiad anhygoel i’r plant, wrth roi eu gwaith ar lwyfan a pherfformio yn Theatr y Maes. 



Cynhyrchiad Llanrwla @ Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

5/8/17



Profiad amhrisiadwy i holl aelodau Theatr Ieuenctid Môn.  Adborth arbennig gan y plant a’r rhieni, a’r theatr yn orlawn. 



Sylwadau lu ar ein cyfryngau cymdeithasol : 



Sioe grêt! Diolch o galon am y cyfle a'r profiad bythgofiadwy.

Diolch yn fawr iawn! What a fabulous show! Da iawn plantos!

Diolch yn fawr iawn i chi gyd enwedig Gwion, Elin & Nia, profiadau hollol wych iddyn nhw xx

Gwych !! Plant I gyd wedi cael profiad bythgofiafwy

Diolch i bawb o griw TIM am roi cyfle i'r plant berfformio yn yr eisteddfod heddiw. Sioe hollol wych.xx

Diolch yn fawr iawn am gadal i Manon a cadi gael y profiad. Sioe da iawn pawb wedi mwynhau - pob un yn brilliant, da iawn

Diolch i'r trwps i gyd am berfformiad hollol wych, cymeriadau doniol a pawb yn mwynhau. Diolch am y cyfle, Cadi a Noa wedi wir fwynhau



Sylwadau rhieni di-Gymraeg yn arbennig – roedd clywed eu plentyn yn siarad Cymraeg yn ddiethr iddynt, heb son am berfformio ar lwyfan.  



Nododd un rhiant nad oedd hi erioed wedi dychmygu gweld Alex yn perfformio ar lwyfan -  yn enwedig yn y Gymraeg.  Roedd y Gymraeg iddi hi yn iaith â byrdwn, oherwydd profiadau negyddol yn y gorffennol – ond braf gweld Alex a’i ffrindau yn mwynhau defnyddio’r Gymraeg mewn amgylchiadau hwyliog



Nifer yn cymryd rhan : 60

Nifer yn y gynilleidfa : 150



Perfformiad Byd yr Anifeiliaid @ Ysgol Gymraeg Morswyn, Caergybi

20/6/17



Mae’r criw wedi bod yn cyfarfod bob prynhau dydd Mawrth o dan gyfarwyddyd Gwen Elin ac Elin Angharad. 



Perfformiad hyfryd gan griw Caergybi, llawn hyder yn eu Cymraeg a pawb wedi mwynhau yn arw.  



Nododd un rhiant pa mor falch oedd hi o’i mab sydd wedi bod yn dioddef o ddiffyg hyder yn ei allu yn yr Ysgol, ac mewn darpariaethau allgyrsiol – a mor falch oedd hi o’i weld yn perfformio ar lwyfan.  Doedd Cymraeg ddim yn iaith naturiol yn y cartref, ond roedd ganddi edmygedd mawr yn y modd yr oedd Owain yn gallu trosi o un iaith i’r llall mor naturiol, a serennu mewn iaith sy’n ail-iaith iddo. 



Niferoedd : 26

Niferoedd y gynulleidfa : 45

		



		

		Chwarter 3 





TIM Bach (Cynradd) 

Tymor llwyddiannus arall i Theatr Ieuenctid Môn (TIM Bach) sydd bellach yn rhedeg yn sefydlog yn Llangefni, Amlwch, Porthaethwy a Chaergybi gyda niferoedd uchel o blant rhwng 7 ac 11 oed yn cyfarfod yn wythnosol yn y 4 lleoliad hwn.  Elin Angharad, Gwen Elin, Cerian Griffiths, Mared Elliw Huws, Aled Sion Jones sy’n arwain ar gynwys creadigol y sesiynau. 



Nifer o aelodau newydd yn dilyn ein llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.  

Tudalen Facebook hefyd wedi ennill tir ers perfformiad yn yr Eisteddfod gyda + 60% o ddilynwyr newydd ers Chwarter 2. 



Data Llawn Facebook yma: 



\\nyd1\RedirectedFolders\nia\My Documents\Nia\TIM\Data Export - Facebook Theatr Ieuenctid Môn Chwarter 3.xml



Criw Amlwch a Chaergybi wedi gweithio tuag at sioe Nadolig, gyda criw Llangefni a Porthaethwy yn gweithio ar sgiliau unigol o feithrin a magu hyder gan fod gymaint o griw iau wedi ymuno y tymor hwn, gan weithio tuag at berfforiad yn yr Haf.



Sioe Nadolig Caergybi @ Ysgol Gynradd Morswyn 21/12/17



Profiad amhrisiadwy i’r plant gael perfformio sioe lwyfan wedi ei hysgrifennu ar eu cyfer gan Gwen Elin, yn ogystal â eitemau cerddorol.  2 o gerddorion lleol, Rhys Edwards a Deio Jones wedi rhoi eu hamser yn wirfoddol i gefnogi talentau cerddorol y plant.

 

Cynulleidfa : 40



Sioe Nadolig Amlwch @ Neuadd Goffa Amlwch 18/12/17 

(wedi ei ohurio oherwydd rhesymau tu allan i’n rheolaeth – ail drefnu 29/1/18)



Llwyddiant arall yw ein bod ni wedi parhau i gynnal diddordeb yr aelodau oedd yn symyd i’r Ysgol Uwchradd, wrth i nifer o’r criw symyd ymlaen at gynllun TIM Mawr (Uwchradd) y tymor hwn.





Niferoedd : 90 o aelodau 



TIM Mawr (Uwchradd)



Cynllun peilot o gydweithio gyda chwmni theatr pop-up, Amrant, gan ymateb i her gan Menter Iaith Môn.



‘Sut mae cyflwyno iaith, hanes a diwylliant i Ymwelwyr Ynys Môn a Gwynedd?’



Mewn rhaglen arbennig 14 wythnos roedd cyfanswm o 21 o bobl ifanc yn rhan o’r prosiect, o’r gwaith ymchwil i’r dyfeisio a’r perfformio.  Profiad anhygoel i’r bobl ifanc oedd cael perfformio ar y cyd â chwmni Amrant a gweithio gydag actor proffesiynol, Gwion Aled.  Yn ogystal â criw Amrant a Gwion Aled, daeth Barry ‘Archie’ Jones, cyfarwyddwr ac ysgrifennwr rhaglen ‘Dim Byd’ a ‘R’un Sbit’ i gynnal gweithdy meistr gyda’r bobl ifanc, yn ogystal â’r actor a’r cyfarwyddwr Elgan Rhys.



Her newydd oedd perfformio yn gymunedol, nid ar lwyfan traddodiadol ond ar strydoedd prysur Bangor, Caernarfon, Biwmares a Llangefni dros gyfnod prysur y siopa Nadolig. 



Roedd y gwaith yn ateb yr her i’r dim, a’r bobl ifanc wedi mwynhau yn ofnadwy. 



100% yn nodi fod y prosiect yn dda iawn a 100% eisiau cymryd rhan mewn prosiect tebyg yn y flwyddyn newydd. 





Rhai sylwadau : 





‘Rwyf wedi mwynhau dysgu mwy am iaith, hanes a diwylliant Cymru a cael lot o hwyl wrth wneud hynny hefyd.  Wrth fy modd yn cael neud petha dydw i rioed wedi neuyd o blaen a datblygu fel actor ifanc.’



‘Wedi mwynhau perfformio ar y stryd yn ofnadwy achos dydi pobl ddim yn talu am docyn i ddod i weld chdi, felly ti’n goro rili dal sylw nhw a odd huna’n her dw i di fwynhau.’



‘Ma’r prosiect yma wedi agor fy llygaid i be ydy aiith, hanes a diwylliant, a ma gymaint mwy na Cenin Pedr a Welsh Ladies’



‘Ma’r prosiect wedi neud i fi werthfawrogi bod teledu Cymraeg angen mwy o werthfawrogiad wrth i ni neud y gwaith ymchil. Prosiect cwl iawn, a balch o’r cyfle!’ 



Tystiolaeth fideo diwrnod y perfformiad (cynnwys adborth cynilleidfa + rhieni + pobl ifanc) : 

https://www.facebook.com/theatrieuenctidmon/videos/383249495433199/



Cyrrhaeddiad Facebook: 5,600



Holl dystiolaeth gweledol (fideos a diweddariadau wythnosol) : 

https://www.youtube.com/watch?v=cv2K7w3kpFM&list=PLpHU0yg9NeVLGQbh9fAZR6Qffi-lhvXJb



https://www.facebook.com/theatrieuenctidmon/



Cyrrhaeddiad yr holl fideos ar Facebook : 42,987



Yn dilyn llwyddiant y prosiect, mae 3 o griw Amrant wedi derbyn gwaith cyflogedig yn y maes perfformio ar gyfer y flyddyn newydd. 

 





		



		

		Chwarter 4 



Theatr Ieuenctid Môn 



Mae’r sesiynau yn mynd o nerth i nerth yn dilyn rhaglen gyffrous 2017.   



Mae llwyddiant cynhyrchiad Llanrwla a gwaith gyda chwmni Amrant wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar TIM wrth i ragor o aelodau newydd ymuno.  Cynydd sylweddol ym Mhorthaethwy a nifer o aelodau ifanc newydd yn Llangefni.  



Niferoedd fel a ganlyn. 

Amlwch : 20 

Porthaethwy : 25 

Llangefni : 25 

Caergybi : 25 

TIM Mawr : 22 



Mae’r criw ym Mhorthaethwy yn canolbwyntio ar greu perfformiad pop-up ar gyfer ffair fwyd Borthaethwy ar thema’r môr.  Mae criw Llangefni yn gweithio ar gynhyrchiad pop up ar gyfer Gŵyl Cefni, a chriw Caergybi ac Amlwch yn gweithio tuag at gynhyrchiad ar y cyd ar gyfer Gŵyl Gopr, ar thema Ynys Môn. Yn ychwanegol i’r rhaglen waith arferol, sef gweithdai codi hyder a pherfformio o dan ofal profiadol a chreadigol tiwtoriaid proffesiynol 



Cynhaliwyd:  Sioe ‘Nadolig’ Amlwch 29/1/1 (ail drefnu oherwydd tywydd/salwch)

Defnyddiwyd syniadau gan y plant i greu sioe lwyfan ddoniol a chwareus.   Cynulleidfa : 80







Cwmni Da @ Theatr Ieuenctid Môn 7/3/18 

Daeth criw Cwmni Da i ffilmio gyda criw TIM Mawr ar gyfer sgetsh deledu ar raglen DIM BYD. Profiad newydd i’r bobl ifanc gael blas o greu cynnwys ar gyfer y teledu, a cawsom sgwrsio gyda cyfarwyddwr a’r criw technegol am eu swyddi.   



Yn chwarter 4 cynhaliwyd 5 x 10 gweithdy wythnosol = 50

Hynny yw, 5 gweithdy mewn lleoliadau amrywiol am 10 wythnos gyda chyfartaledd o 115 o blant a phobl ifanc yr wythnos.  



Adborth:

100% yn nodi fod TIM wedi codi eu hyder mewn perfformio

100% yn nodi fod TIM wedi codi eu hyder i berfformio drwy gyfrwng y Gymraeg

100% yn nodi fod TIM wedi helpu greu ffrinidau newydd 



Ystadegaethau rhagorol – yn enwedig ‘gwneud ffrindiau newydd’ gan fod iaith y clybiau yn Gymraeg, mae perthynas yr unigolion hynny wedyn yn ffynnu mewn awyrgylch Gymraeg anffurfiol, a’r cyfathrebiad cyntaf yn Gymraeg. 



Casglwyd data at ddiwedd tymor y Gwanwyn yn anffurfiol drwy gemau, cardiau fflach, a blwch ymatebion. Rhai enghreifftiau o’r blwch ymatebion : 



‘Mae TIM wedi helpu fi bod yn fwy hyderus, ddim bod yn ofn, i feddwl yn fwy creadigol a dim bod yn shei.’



‘Mae TIM wedi helpu fi fod yn greadigol, edrych ymlaen at yr wythnos a dod i nabod fy ffrindiau yn well.  Mae wedi helpu fi efo hyder ers symyd yn ol i’r ardal.’



‘Mae TIM yn neud i fi feddal am bethau mewn ffordd gwahanol, fel helpu pobl a gweithio gyda’n gilydd, helpu eraill a canolbwyntio.’



‘Mae TIM wedi helpu fi defnyddio dy nychymyg, datblygu sgiliau actio, neud ffrindia efo plant sy’n licio run petha a fi ac i canu, actio a dawnsio yn well.’



‘Mae pawb yn ddoniol iawn yn TIM rydw i byth yn drist achos mae popeth yn hwyl yma.’



Byddwn yn cynnal ymchwil trylwyr ar ddiwedd y flwyddyn addysgol (blwyddyn ariannol 2018+) i iaith gartref aelodau TIM a’r effaith mae darpariaeth TIM wedi cael ar eu defnydd nhw o’r Gymraeg.





		



		2. Cynnal 20 o weithdai cyfrwng Cymraeg i blant a phobl ifanc y Sir gyda'r nod o gynnig cyfleoedd i 120 o bobl ifanc ddefnyddio'r Gymraeg. Olrhain eu ymatebion drwy holiaduron, dyddiaduron a chamerâu fideo, erbyn Mawrth 2018.



		Chwarter 1 



Gweithdai Blasu Theatr Ieuenctid Môn

Pwrpas y gweithdai hyn ydi rhoi blas ar ddarpariaeth Theatr Ieuenctid Môn i ieuenctid y sir a chodi ymwybyddiaeth am y ddarpariaeth, yn ogystal â chefnogi’r Ysgolion gyda’u hymdrechion gyda’r Siarter Iaith.  Mae dulliau yma y gall athrawon eu mabwysiadu ar gyfer cyflwyno iaith drwy ddrama a gemau syml i godi hyder a chyfrannu at ddatblygiad llafaredd.



Gweithdai codi hyder ydy rhain, wedi ei teilwra i ba bynnag oed a ddymunir. 

   

1.	26/4/17 @ Ysgol Gynradd Cemaes : 60 o blant

2.	27/6/17 + 29/6/27 @ Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch (anwytho bl. 6) : 78 o blant



Bocsŵn 

Gwyliau Pasg – Sesiynau iwcalili

10/4/17

11/4/17

12/4/17

 

9 o bobl ifanc rhwng 5 a 9 oed 

 

Holiaduron yn dangos cynnydd o 20% yn eu agwedd tuag at faint o bwysig yw hi i siarad Cymraeg, 12% mewn faint o deledu a cherddoriaeth Cymraeg roeddent yn ei wylio/gwrando, 11% yn eu defnydd o dechnoleg gwybodaeth trwy gyfrwng y Gymraeg a 15% yn eu defnydd o’r Gymraeg gartref gyda rhiant neu warchodwr.

 

Sesiynau iwcalili – Amlwch (3.30 tan 4.45)

24/4/17

8/5/17

15/5/17

22/5/17

 

6 o bobl ifanc i ddysgu chwarae, cyfansoddi a recordio cân. 



Seren Iaith -  rhwng 5 a 9 oed - cynnydd o 40% yn eu defnydd o’r Gymraeg gyda eu ffrindiau yn y dosbarth, 100% yn eu defnydd o’r Gymraeg tu allan i’r ysgol, 60% yn eu agwedd tuag ar pwysigrwydd siarad yr iaith Gymraeg a 100% o gynnydd yn eu defnyddio dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Yn yr oedran 10 i 15 oed fe recordiwyd cynnydd o 18.5% yn eu defnydd o’r Gymraeg o amgylch yr ysgol, 26% yn y defnydd o’r Gymraeg adref, a 48% y eu defnydd o raglenni teledu a cherddoriaeth Gymraeg.



 Sesiynau Creu Cerddoriaeth Cymunedol – Llannerchymedd (4 tan 5.15 a 5.15 tan 6.30)

26/4/17

3/5/17

10/5/17

17/5/17

24/7/17

 

10 o bobl ifanc yn cymryd rhan dros 2 sesiwn wythnosol dros gyfnod o 5 wythnos.

 

Band 1 - Yn yr oedran 5 i 9, fe ddangosodd y ‘Seren Iaith’ bod eu agwedd tuag at y Gymraeg wedi cynyddu 300% yn eu defnydd o’r Gymraeg adref, 20% mewn faint o gyfforddus maent yn gweithio’n y Gymraeg (e.e. darllen  ac ysgrifennu), a 67% o gynnydd yn faint o deledu a cerddoriaeth Cymraeg maent yn ei wylio/wrando ar.

Yn yr oedran 10 i 15 dangoswyd y ‘Seren Iaith’ gynnydd o 16% yn eu defnydd o’r Gymraeg o amgylch yr ysgol, 58% yn eu defnydd o dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg, a 40% yn falin o adloniant Cymraeg roeddent yn ei wylio/gwrando ar.

 

Band 2 – O ran canlyniad y ‘Seren Iaith’ oed 5 i 9, fe gofnodwyd cynnydd o 11% yn eu defnydd o’r Gymraeg yn y dosbarth, 50% yn eu defnydd o dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg, a 100% yn faint o wylio/gwrando ar adloniant Cymraeg roedd y buddiolwyr yn wrando/gwylio.

Yn yr oedran 10 i 15 recordiwyd cynnydd o 29% yn eu defnydd o’r Gymraeg yn y dosbarth, 81% yn eu defnydd o’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth yn weddill yr ysgol, 100% yn eu defnydd o’r Gymraeg gartref, 11% yn eu agwedd tuag at pwysigrwydd siarad Cymraeg, a 75% o gynnydd yn eu defnydd o dechnoleg trwy’r Gymraeg e.e. apps, y wê a tecstio.

 

 



		



		

		Chwarter 2 



Gweithdai Blasu Theatr Ieuenctid Môn

10/7/17 + 12/7/17 @ Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch (blwyddyn 7) : 90 o blant 



13/7/17 @ Ysgol Uwchradd, Caergybi (anwytho bl. 6 – 2 ddosbarth) : 55 o blant



8/9/17 @ Ysgol Gynradd Rhoscolyn (CA2) : 34 o blant



18/9/17 @ Uwch Adran yr Urdd, Gaerwen (Uwchradd) : 18 o bobl ifanc



26/9/17 @ Adran yr Urdd, Llangristiolus (Cynradd) : 22 o blant



Sesiynau ‘Anwytho’ Ysgol Uwchradd Bodedern

6/7/17

 

Cafodd Bocsŵn wahoddiad i gynnal gweithgareddau i ddisgyblion blwyddyn 6 bydd yn mynychu Ysgol Uwchradd Bodedern yn mis Medi. Cynhelir cyfres o weithgareddau iwcalili trwy’r dydd 5 grwp o bobl ifanc. Cafodd cyfanswm o 107 o ddisgyblion y profiad o ddysgu a chwarae cyfres o gordiau ar yr offeryn.

 

 Sesiynau blasu ysgolion cynradd

10,11,12,13/7/17

17,18,19/7/17

 

Cyfres o weithgareddau cerddoriaeth o amgylch rhai o ysgolion cynradd Ynys Môn er mwyn roi profiadau newydd o bobl ifanc trwy chwarae offerynnau a codi ymwybyddiaeth am y Fenter a gwaith Prosiect Bocsŵn gyda pobl ifanc.

Mewn 7 ysgol cafodd 213 o bobl ifanc y dyfle i chwarae drymiau, gitâr a cael y profiad o gyd-chwarae.

 

Gwyliau Haf

 

25/7/17

 

Gweithdy ar y cyd gyda Gwasanaeth Ieuenctid Môn, yr heddlu a Bocsŵn.

Prynhawn o weithgareddau yn Amlwch i 10 o boli ifanc gael trio offerynnau gwahanol a chael gyfle i jamio.



Sesiynau Creu Cerddoriaeth

31/7/17

1/8/17                      	(10 tan 11.30 a 1.30 tan 3)

2/8/17

3/8/17

 

Grwp1 - 4 o bobl ifanc, i gyd yn cael profiadau newydd ac yn ennill achrediad Agored Cymru am eu sgiliau rhythm.



Yn eu agwedd tuag ar iaith fe ofynnwyd i’r buddiolwyr lenwi ‘Seren Iaith’ i gofnodi lefelau ac eu agwedd tuag at yn iaith Gymraeg.

Yn y pobl ifanc rhwng 5 a 9 oed fe recordiwyd cynnydd 60% o’u defnydd o deledu / cerddoriaeth Cymraeg, 40% yn eu defnydd o dechnoleg (ee apps, tecstio) yn y Gymraeg.

Yn yr oedran 10 i 15 ddangoswyd cynnydd o 20% yn eu defnydd o dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg (ee defnyddio apps, tecstio, y wê), cynnydd o 20% mewn faint o deledu a cherddoriaeth Gymraeg maent yn ei ddefnyddio a  4% yn eu defnydd o’r Gymraeg gartref gyda rhiant neu warchodwr.

 

Casglwyd yr un wybodaeth gyda’r ail grwp o blob ifanc.

Yn canlyniadau ‘Seren Iaith’ y buddiolwyr 5 i 9 oed fe gofnodwyd cynnydd o 50% yn eu defnydd o’r Gymraeg gartref gyda rhiant neu warchodwr, 66% yn eu defnydd o’r Gymraeg allan yn y gymuned, 20% yn eu defnydd o deledu / cerddoriaeth Gymraeg a 8% yn eu agwedd o fod siarad Cymraeg yn bwysig.

Dangoswyd canlyniadau ‘Seren Iaith’ y buddiolwyr 10 i 15 oed gynnydd o  31% % yn eu defnydd o deledu / cerddoriaeth Gymraeg, 63% yn eu defnydd o dechnoleg yn y Gymraeg (ee tecstio. apps ayyb) a 7% yn eu hyder wrth siarad Cymraeg.

 

Eisteddfod Genedlaethol

5/8/17

6/8/17

7/8/17

8/8/17

9/8/17

10/8/17

11/8/17

12/8/17

 

Caffi Maes B – Awst 5ed a 6ed – 11.30 tan 13.15 / Gweddill yr wythnos o 11.30 tan 12.15

Bocsŵn oedd yn cynnal y sesiynau (drop-in) ukulele yn nghaffi Maes B pob dydd.

Roedd y sesiynau yn agored i bawb gael dod draw i drio’r ukulele am y tro cyntaf neu i rhywun profiadol gael y cyfle i gyd-chwarae gyda eraill. Ymunodd dros 100 o bobl o bob oedran, gallu a chefndir yn y gweithgareddau, gyda adborth cadarnhaol iawn wedi ei dderbyn am y sesiynau.

 

Maes D – Awst 7fed - 14.00 tan 14.45

Pod Maes D - sesiwn ukulele i griw o ddysgwyr . Mynychodd dros 20 o bobl y sesiwn, lle cawsant y cyfle i ddysgu sgiliau newydd trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Stondin Menter Môn  -   Prynhawniau Awst 8fed, 9fed a 10fed

Ar brynhawniau Awst 8fed, 9fed a 10fed cynhaliwyd sesiynau ukulele yn stondin Mentr Môn lle roedd cyfle i bobl ddod draw i gael sesiwn dysgu’r ukulele. Sesiynau anffurfiol, hwyliog ac addysgiadol i rhieni a plant gael dysgu gydai gilydd. Unwaith eto cafwyd adbordd ffafriol dros ben am y sesiynau gyda plant a rhieni yn dod yn ôl am sesiynau ar y dyddiau canlynol.

 

Sesiynau Creu Cerddoriaeth (band)

21/8/17

22/8/17

23/8/17

24/8/17

 

Yn dilyn sesiynau blasu o amgylch ysgolion cynradd Môn, daeth criw o 6 o bobl bobl ifanc at ei gilydd yn Stiwdio 12, Llangefni  i gymeryd rhan mewn gweithdy creu cerddoriaeth mewn ffurf band.

Cafwyd y cyfle i drio offerynnau gwahanol, cyfansoddi a recordio cân wreiddiol mewn stiwdio recordio.

 

Ar ddechrau a diwedd y prosiect fe ofynwyd i’r buddiolwyr lenwe mewn ‘Seren Iaith’ i gofnodi eu agweddau a defnydd o’r iaith Gymraeg rhwng dechrau a diwedd y prosiect.

Yn yr oedran 5 i 9 oed fe recordiwyd cynnydd  14 % yn eu defnydd o’r Gymraeg gartref, 25% yn defnydd o’r Gymraeg allan yn gymdeithasol, 35% yn eu defnydd o dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg (ee mynd ar y wê, defnyddio apps, tecstio ayyb) a 50% yn eu defnydd o deledu a cherddoriaeth Gymraeg.

Yn yr oedran 10 i 15 fe recordiwyd cynnydd o 13% yn eu defnydd o’r Gymraeg yn eu bywyd cymdeithasol, 216% yn eu defnydd o dechnoloeg trwy gyfrwng y Gymraeg (ee tecstio, syrffio’r wê, apps ayyb) a 8% yn eu defnydd o deledu a cherddoriaeth Gymraeg.

 

Sesiynau Creu Cerddoriaeth (ukuleles)

29/8/17

30/8/17

31/8/17

 

Cynhlaliwyd tridiau o weithgareddau iwcalili yn Stiwdio 12, Llangefni yn ystod wythnos olaf gwyliau’r haf. Daeth 8 o bobl ifanc at ei gilydd i ddysgu chwarae, cyfansoddi a recordio cân wreiddiol gyda’r iwcalili.



 ‘Seren Iaith’ - 5 i 9 oed fe cofnodwyd cynnydd o 17% yn eu defnydd o’r Gymraeg gartref gyda rhiant neu warchodwr, 29% yn eu defnydd o’r Gymraeg yn eu bywyd cymdeithasol a 100% yn eu defnydd o dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg (ee tecstio, apps, y wê ayyb)

Yn yr oedran 10 i 15 fe recordiwyd cynnydd o 11% yn eu defnydd o’r Gymraeg yn eu bywyd cymdeithasol a 16% yn eu defnydd o deledu a cherddoriaeth Gymraeg.

 



8/6/2017 – Gweithdy Celf Gŵyl Cefni yn Oriel Môn  i greu celf ar gyfer yr orymdaith. 

10 o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan.



		



		

		Chwarter 3 



Bocswn –  https://www.facebook.com/bocswn/ 



Hanner tymor - Gwirfoddoli

31/10/17

1/11/17

2/11/17

3/11/17

 

Yn ystod y gwyliau cafodd pobl ifanc ddod at diwtoriaid Bocsŵn i helpu gyda’r sesiynau creu cerddoriaeth yn Stiwdio 12, Llangefni.

Cafodd Lily (sydd yn bl 11 Ysgol Gyfun Llangefni) brofiad o weithio gyda phobl ifanc mewn gweithdai cerddoriaeth. Buodd hi’n helpu’r bobl ifanc dysgu chwarae gitâr, bas, drymiau ac allweddellau, yn ogystal â chyfansoddi. Cynorthywodd Lily blant ieuengach i siarad Cymraeg gyda’i gilydd yn ystod y sesiwn.





Hanner Tymor - Sesiynau creu cerddoriaeth

31/10/17

1/11/17

2/11/17

3/11/17





Cynhaliwyd gweithgareddau dros 4 diwrnod yn Stiwdio 12, Llangefni yn ystod gwyliau hanner tymor.

Daeth 2 griw o bobl ifanc at ei gilydd i greu band, cyfansoddi a recordio cân unigryw yn ystod y gwyliau. Cawsant eu hyfforddi i chwarae sawl offeryn yn ystod y sesiynau e.e drymiau, gitâr, allweddellau a bas cyn ffurfio band a cychwyn cyfansoddi.



Ar ddechrau a diwedd y prosiect gofynnwyd i’r buddiolwyr lenwi holiadur i ymwneud â’i hyder i drio pethau newydd ac ateb holiadur byr am eu hagweddau a defnydd o’r iaith Gymraeg.



Grwp 1

Dangoswyd canlyniadau holiadur y grŵp cyntaf bod cynnydd o 7% yn eu hyder i drio pethau newydd a 36% yn eu hyder i rannu syniadau gydag eraill.

Yn ‘Seren Iaith’ y buddiolwyr 5 i 9 oed y grŵp fe recordiwyd cynnydd o 100% yn eu defnydd o’r Gymraeg gyda’i ffrindiau, 63% yn eu defnydd o’r Gymraeg gyda rhiant neu warchodwr, 17% yn eu hyder i weithio yn y Gymraeg e.e. darllen ac ysgrifennu, 46% yn nodi ei bod yn bwysig siarad Cymraeg a 25% yn eu defnydd o dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg e.e. defnyddio apps, y we, tecstio ayyb

Gyda’r buddiolwyr 10 i 15 oed cofnodwyd cynnydd o 43% yn eu defnydd o’r Gymraeg gyda’i ffrindiau, 33% yn eu defnydd o’r Gymraeg gyda rhiant neu warchodwr a 54% o gynnydd mewn gwylio teledu a gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg.



Roedd presenoldeb ar gyfer y sesiynau hyn yn 96%



Grwp 2

Yn holiadur gwerthuso’r ail grŵp fe gofnodwyd cynnydd o 6% yn eu hyder i drio pethau newydd, 6% yn eu hyder i rannu syniadau a 69% yn eu hyder i weithio gydag eraill.

Yn eu ‘Seren Iaith’ gwelwyd cynnydd o 50% mewn faint o deledu a cherddoriaeth Cymraeg maen nhw’n ei wylio / gwrando, 25% o gynnydd mewn defnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol a 75% yn eu defnydd o dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg e.e. tecstio, defnyddio apps, y we ayyb



Roedd presenoldeb ar gyfer y sesiynau hyn yn 100%





Sesiynau creu cerddoriaeth – Niwbwrch

8/11/17

15/11/17		(Sesiwn 1 – 16.00 – 17.15)

22/11/17		(Sesiwn 2 – 17.15 – 18.30)

29/11/17

6/12/17

13/12/17



Cynhaliwyd cyfres o weithdai creu cerddoriaeth yn Neuadd Pritchard Jones, Niwbwrch. Agorwyd y sesiynau allan i bobl ifanc yng nghymunedau Niwbwrch, Dwyran a Llangaffo.



Yn y grŵp cyntaf cymerodd 4 o bobl ifanc y cyfle i greu band a recordio cân unigryw eu hunain, trwy wneud hyn yn ennill achrediad Agored Cymru am eu sgiliau rhythm.



Ar ddechrau a diwedd y prosiect fe ofynnwyd i’r bobl ifanc lenwi holiadur am eu defnydd / agweddau at yr iaith Gymraeg. Yn y grŵp hwn fe ddangoswyd cynnydd o 29% yn faint o weithgareddau Cymraeg roedden nhw’n ei wneud tu allan i’r ysgol.

Roedd presenoldeb ar gyfer y grŵp hwn yn 80%



Rhoddwyd yr un holiadur i fuddiolwyr yr ail grŵp. Fe recordiwyd 21% o gynnydd yn eu defnydd o’r Gymraeg adref, 23% mewn faint o weithgareddau Cymraeg mae nhw’n cymryd rhan ynddynt tu allan i’r ysgol, 38% yn eu hyder i weithio (darllen / ysgrifennu) yn y Gymraeg a 18% yn eu hyder i siarad Cymraeg.

Roedd presenoldeb y sesiynau hyn yn 92%.





Sesiynau creu cerddoriaeth – Canolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi



6/11/17

13/11/17		(Sesiwn 1 – 16.00 – 17.15)

20/11/17		(Sesiwn 2 – 17.15 – 18.30)

27/11/17

4/12/17

11/12/17



Agorwyd sesiynau allan yn gymunedol i bobl ifanc ardal Llanfawr, Caergybi. Dyma ardal ble nad ydi gweithgareddau Cymraeg yn digwydd yn rheolaidd nac yn naturiol. 

Daeth dau griw at ei gilydd pob nos Lun am 6 wythnos i chwarae a chreu cerddoriaeth yn Canolfan Gymunedol Gwelfor.

Enillodd pob yn o’r buddiolwyr  achrediad Agored Cymru am eu sgiliau rhythm.



Grwp 1

Ar ddechrau a diwedd y prosiect gofynnwyd i’r bobl ifanc lenwi holiadur i werthuso eu hagwedd at drio pethau newydd ac ar eu defnydd / agweddau o’r iaith Gymraeg trwy lenwi ‘Seren Iaith’.

Yng nghanlyniadau'r grŵp cyntaf fe recordiwyd 7% o gynnydd yn eu hyder i drio pethau newydd a 10% yn eu hyder i rannu syniadau gydag eraill.

Fe rannwyd y grŵp yn ddau o ran eu hoedrannau ar gyfer canlyniadau eu seren iaith.

Yn yr oedran 5 i 9 oed fe ddangoswyd cynnydd o 43% yn eu defnydd o’r Gymraeg gyda’i ffrindiau, 22% yn eu defnydd o’r Gymraeg adref a 12% o gynnydd yn y gweithgareddau Cymraeg maen nhw’n ei wneud tu allan i’r ysgol.

Yn yr oedran 10 i 15 fe ddangoswyd mwy o gynnydd yn eu defnydd o’r Gymraeg. Dangoswyd 40% o gynnydd yn eu defnydd o’r Gymraeg gyda'u ffrindiau, 50% gyda'u rhieni, 90% yn eu gweithgareddau Cymraeg tu allan i’r ysgol, 16% yn fwy cyfforddus i weithio a darllen yn y Gymraeg, 25% yn eu hyder i siarad Cymraeg a 40% o gynnydd mewn faint o deledu a cherddoriaeth Cymraeg maent yn ei wylio / gwrando.



Roedd presenoldeb ar gyfer y grŵp hwn yn 87%



Grwp 2

Yng nghanlyniadau Seren Iaith yr ail grŵp fe recordiwyd cynnydd o 23% yn eu defnydd o’r Gymraeg gartref gyda’i rhieni / gwarchodwr, 29% yn nifer o weithgareddau Cymraeg tu allan i’r ysgol a 100% yn eu defnydd o deledu / cerddoriaeth Cymraeg.



Roedd presenoldeb ar gyfer y gweithgareddau’r ail grŵp yn 92%.



Sesiynau creu Cerddoriaeth – adran trochi, Ysgol Llanfawr, Caergybi



Cynhaliwyd sesiynau creu cerddoriaeth gyda’r iwcalili ar y cyd ag Uned Iaith yn Ysgol Llanfawr, Caergybi. Dros gyfnod o 6 wythnos ar ddiwedd 2017 gweithiodd tiwtoriaid Bocsŵn gyda phlant yr uned i gefnogi eu hydrechion i ddysgu Cymraeg trwy greu cân yn seiliedig ar beth maen nhw wedi ddysgu yn ystod eu hamser yn yr uned h.y. atgyfnerthu rheolau iaith, ffurf brawddegau etc.



Ar ddechrau a diwedd y prosiect fe ofynnwyd i’r bobl ifanc lenwi holiadur ar ffurf ‘Seren Iaith’  mesur  eu defnydd o’r Gymraeg yn ogystal â'u hagweddau tuag at yr iaith.

Yn yr oedran 5 i 9 fe ddangoswyd cynnydd ar draws yr holiadur cyfan. 31% o ddefnydd o’r Gymraeg gyda’i ffrindiau, 41% yn eu defnydd o’r Gymraeg gartref, 110% yn y nifer o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg tu allan i’r ysgol, 7% o gynnydd mewn faint o gyffyrddus maen nhw i ddarllen yn y Gymraeg, 10% yn eu hyder i siarad Cymraeg, 8% yn eu hagwedd bod siarad Cymraeg yn bwysig a 16% o gynnydd yn eu defnydd o deledu a cherddoriaeth Cymraeg.



Yn yr oedran 10 i 15 recordiwyd cynnydd o 66% yn eu defnydd o’r Gymraeg gyda'u ffrindiau, 14% o ddefnydd o’r Gymraeg gartref, 30% yn y nifer o weithgareddau Cymraeg tu allan i’r ysgol, 24% mewn faint o gyffyrddus maent i weithio a darllen yn y Gymraeg a 27% yn eu hyder i siarad Cymraeg.



Bydd Bocsŵn yn parhau i weithio gyda’r uned iaith yn y flwyddyn newydd gyda chriw newydd o ddysgwyr.





Sesiynnau blasu Theatr Ieuenctid Môn 



3/10/17  – Ysgol Gynradd Rhosybol – 28 o blant 

3/10/17 – Clwb Sgowtiaid, Amlwch – 20 o blant

11/10/17 – Ysgol Rhyd y Llan - 60 o blant

24/10/17 – Adran Bach yr Urdd, Henblas – 30 o blant

15/11/17 – Ysgol Penysarn -  45 o blant

30/11/17 – Clwb Hwyl a Sbri, Caergybi – 12 o bobl ifanc



Gweithdai am ddim i Ysgolion ac adrannau er mwyn rhoi blas ar yr hyn sy’n cael ei gynnig yn wythnosol yn y sesiynnau.  Pwyslais amlwg ar dalgylch Amlwch er mwyn ceisio codi niferoedd yno.



Bwriad y sesiynau ydy codi ymwybyddiaeth am y ddarpariaeth, yn ogystal â chefnogi’r Ysgolion gyda’u hymdrechion gyda’r Siarter Iaith.  Mae’r dulliau yn rhai gall yr athrawon eu mabwysiadu ar gyfer cyflwyno iaith drwy gemau theatric syml i godi hyder a chyfrannu at ddatblygiad llafaredd.





Prosiect Profi – partner i brosiect gyda Pontio



Gweithdy 1 : 20/11/17

Gweithdy 2 : 22/11/17



Cynllun i uwch sgilio pobl ifanc sy’n debygol o ddisgyn i gategori NEET. Cyflwyno her i bobl ifanc ysgolion dalgylch Ynys Môn, Gwynedd a Conwy gan weithio’n ddwys efo Ysgol David Hughes ac Ysgol Uwchradd Bodedern gan edrych ar sut i gynyddu defnydd o’r Gymraeg ar Gyfryngau Cymdeithasol.



Rhagor o waith i ddilyn yn Chwarter 4. 

Cyflwyno i griw dethol o flwyddyn 12 o 12 Ysgol Uwchradd – gweithio’n ddwys gyda 10.















		



		

		Chwarter 4 



Bocsŵn



Sesiynau Creu Cerddoriaeth – Porthaethwy

15/1/18

22/1/18

29/1/18



Gweithdai cafodd eu trefnu ar y cyd â Gwasanaeth Ieuenctid Môn a’r heddlu. Amcan y prosiect oedd rhoi cyfleoedd a sgiliau newydd i 6 o bobl ifanc mewn sefyllfa fregus, er enghraifft mewn peryg o gael ei diarddel o’r ysgol, mewn trwbl gyda’r heddlu ac yn y blaen.

Yn y tri gweithdy cafodd y bobl ifanc gyfle i droi eu llaw at offerynnau gwahanol, jamio, meddwl am eiriau i ganu, a rhoi profiad Cymraeg positif i’r bobl ifanc ar gydweithio ar brosiect hwyliog.



Sesiynau Creu Cerddoriaeth – Amlwch

3/1/18

10//1/18

17/1/18		Sesiwn 1 4- 5.15

24/1/18		Sesiwn 2 5.15 – 6.30

31/1/18

7/2/18



Prosiect ar y cyd â Gwasanaeth Ieuenctid Môn i ddarparu gweithgareddau creadigol, hwyliog i bobl ifanc yn Amlwch.

Cynhaliwyd y sesiynau i 8 o bobl ifanc yn adeiladau Hyfforddiant Parys, Amlwch.

Cafodd pob un o’r bobl ifanc gyfle i chwarae sawl offeryn gwahanol, ffurfio band, dysgu chwarae, cyfansoddi a recordio cân Gymraeg unigryw eu hunain. Hyn i gyd wrth ennill achrediad Agored Cymru am eu sgiliau newydd.

Ar ddechrau ac ar ddiwedd y prosiect gofynnwyd i’r bobl ifanc lenwi holiadur am eu hyder ac am eu defnydd / agwedd tuag at yr iaith Gymraeg.



Grŵp 1

Dangoswyd canlyniadau holiadur y grŵp cyntaf bod cynnydd o 5% wedi bod yn eu hyder i roi cynnig ar bethau newydd a 26% yn eu hyder i weithio gydag eraill.

Recordiwyd canlyniadau eu defnydd ac agweddau at yr iaith Gymraeg ar ffurf Seren Iaith.

Dangoswyd cynnydd yn pob un o’r cwestiynau a ofynnwyd.

.Dw i’n siarad Cymraeg efo’n ffrindiau - 48%

.Dw i’n siarad Cymraeg hefo fy rhieni / gwarchodwyr -21% 

.Dw i’n gwneud gweithgareddau Cymraeg tu allan i’r ysgol - 32%

.Dw i’n teimlo’n gyffyrddus wrth weithio yn y Gymraeg e.e. darllen, ysgrifennu -7%

.Dw i’n hyderus wrth siarad Cymraeg - 12%

.Dw i’n meddwl bod hi’n bwysig siarad Cymraeg - 21%

.Dw i’n gwrando ar fiwsig a/neu wylio rhaglenni Cymraeg- 26%



Roedd presenoldeb ar gyfer y sesiynau hyn yn 95%



Grŵp 2

Dangoswyd canlyniadau holiadur yr ail grŵp bod cynnydd o 4% wedi bod yn eu hyder i drio pethau newydd, 16%yn eu hyder i rannu syniadau a 13% yn eu hyder i weithio gydag eraill.

Recordiwyd canlyniadau eu defnydd ac agweddau at yr iaith Gymraeg ar ffurf Seren Iaith.

Dangoswyd cynnydd yn eu hagweddau a defnydd o’r Gymraeg yn y pwyntiau canlynol….

.Dw i’n gwneud gweithgareddau Cymraeg tu allan i’r ysgol 40%

.Dw i’n hyderus wrth siarad Cymraeg 17%

.Dw i’n hyderus wrth siarad Cymraeg 31%



Roedd presenoldeb ar gyfer y sesiynau hyn yn 89%



Creu cerddoriaeth a chyfansoddi gyda’r ukulele – Ysgol Llanfawr, Caergybi

12/1/18

18/1/18

25/1/18

1/2/18

8/2/18 



Gwahoddwyd Bocsŵn gan ysgol Llanfawr i weithio gyda chriw o ddisgyblion bregus, Cymraeg ail iaith er mwyn gwella ei sgiliau ffocysu a chanolbwyntio. Gwnaethpwyd hyn trwy gyfres o weithdai dysgu chwarae a chyfansoddi gyda’r ukulele.

Cafodd 8 o ddisgyblion eu dewis i gymryd rhan yn y gweithgareddau roedd hefyd yn cael ei ystyried yn rhan allweddol o’u haddysg a gwella eu sgiliau iaith.

Fe ddysgodd y plant chwarae nifer o gordiau ar yr ukulele, dysgu sut i ddod fyny gydag alawon ac yna roi geiriau i’r gân cyn ei recordio.

Trwy ddysgu eu sgiliau newydd fe enillwyd achrediad Agored Cymru gan bob un o’r disgyblion.



Ar ddechrau a diwedd y prosiect fe gasglwyd data gan y bobl ifanc am eu defnydd ac agweddau tuag at yr iaith Gymraeg trwy lenwi holiadur ar ffurf ‘Seren Iaith’. Dangoswyd cynnydd yn y canlyniadau ar y pwyntiau canlynol;

.Dw i’n siarad Cymraeg efo’n ffrindiau 34%

.Dw i’n siarad Cymraeg hefo fy rhieni / gwarchodwyr 3% 

.Dw i’n gwneud gweithgareddau Cymraeg tu allan i’r ysgol 15% 

.Dw i’n teimlo’n gyffyrddus wrth weithio yn y Gymraeg e.e. darllen, ysgrifennu 27%

.Dw i’n gwrando ar fiwsig a/neu wylio rhaglenni Cymraeg 152%



Sesiynau cyfansoddi gyda’r ukulele – Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni

16/1/18

30/1/18

6/2/18

20/2/18

27/2/17



Prosiect gydag adran gerdd Canolfan Addysg Y Bont, Llangefni.

Aeth tiwtoriaid Bocsŵn yno i weithio gyda 7 disgybl oed cynradd sydd gydag anghenion dysgu arbennig i gynnal sesiynau hwyliog gyda’r ukulele.

Fe ddysgodd pob plentyn gordiau gwahanol ar yr ukulele, dod fyny gydag alawon, ysgrifennu geiriau a recordio cân unigryw.

Yn ystod y sesiynau buodd y disgyblion yn gwneud gweithgareddau er mwyn ennill achrediad Agored Cymru am eu sgiliau rhythm.



Sesiynau creu cerddoriaeth – Niwbwrch (Gwasanaeth Ieuenctid)



19/2/18

26/2/18

5/3/18

12/3/18

19/3/18

26/3/18



Cynhelir sesiynau creu cerddoriaeth gyda Gwasanaeth Ieuenctid Môn yn Eglwys Bach, Niwbwrch.

Cafodd 5 o gyfranogwyr y cyfle a’r profiad o ddysgu offeryn, ffurfio band, cyfansoddi a recordio cân unigryw eu hunain.

Yn ystod y sesiynau enillodd y bobl ifanc achrediad Agored Cymru am eu sgiliau newydd





Sesiynau creu cerddoriaeth – Llangefni (Trac)



26/2/18

5/3/18

12/3/18

19/5/18

9/4/18

16/4/18



Cynhelir cyfres o weithdai creu cerddoriaeth gyda gwasanaeth Trac, Cyngor Sir Ynys Môn. Mae’r gwasanaeth yn gofalu am ddisgyblion sydd mewn perygl o gael ei diarddel o’r ysgol.

Rhoddwyd y profiad i griw o9 bobl ifanc ddo i ddysgu chwarae offeryn, ffurfio band, cyfansoddi a recordio cân eu hunain yn Stiwdio 12, Llangefni.



Derbyniwyd achrediad Agored Cymru am eu sgiliau newydd



Sesiynau creu cerddoriaeth – Stiwdio 12, Llangefni



21/2/18

28/2/18		Sesiwn 1 -  4 tan 5.15

7/3/18			Sesiwn 2 – 5.30 tan 6.45

14/3/18

21/3/18



Cynhelir cyfres o sesiynau creu cerddoriaeth i ddau griw o bobl ifanc yn stiwdio recordio, Stiwdio 12, Llangefni. Agorwyd y sesiynau allan i bobl ifanc ardal Llangefni a Talwrn.

Daeth y plant at ei gilydd am 5 sesiwn o ddysgu, ymarfer, cyfansoddi a recordio eu cân unigryw.

Enillodd y cyfranogwyr achrediad Agored Cymru am eu sgiliau newydd.





Gweithdai Blasu Theatr Ieuenctid Môn 16/1/18 – 

Ysgol Gymraeg Morswyn, Caergybi 

Sesiynau blasu gyda blynyddoedd 2-5 fel blas o’r ddarpariaeth wythnosol yn TIM Bach Caergybi. 

7 o aelodau newydd wedi ymuno o ganlyniad i’r gweithdai hyn.  

Nifer : 90 



Prosiect Profi 

Gweithdy 3 – 29/1/18 

Gweithdy 4 – 31/1/18 

Gweithio’n ddwys gyda chynrhychiolaeth o ddwy ysgol, Ysgol Uwchradd Bodedern ac Ysgol David Hughes.  Annog a rhoi cyfeiriad ar eu gwaith digidol Cymraeg.  Cyflwyno manteision dwyieithrwydd i’r criw er defnydd eu cynllun prosiect.  Arfogi’r bobl ifanc i fod yn hyderus yn cyflwyno gwybodaeth am y Fenter mewn digwyddiad i’r cyhoedd yn Theatr Bryn Terfel, Pontio (6/3/18). 

Niferoedd : 10

Canlyniadau - 

100% wedi mwynhau y profiad newydd yn fawr 

100% wedi codi hyder mewn defnyddio meddalwedd technegol 

100% yn fwy hyderus i ddefnyddio’r Gymraeg ar y We







		



		3. Cynnal 25 o sesiynau ymwybyddiaeth iaith i hyd at 500 o blant a phobl ifanc gyda'r nod o newid eu arferion iaith ar y buarth ac yn gymdeithasol ar ôl ysgol erbyn Rhagfyr 2017. Cofnodi ymatebion drwy holiaduron. Erbyn Mawrth 2018 ailymweld â’r 500 er mwyn argyfnerthu’r neges a mesur effaith drwy waith gwerthuso pwrpasol.



		Chwarter 1



 26/6/17 : Ymwybyddiaeth Iaith i 6ed Ysgol David Hughes



Cynhaliwyd sesiwn ymwybyddiaeth effeithiol iawn gyda criw y 6ed.  Rhoddwyd bwyslais ar ddau brif ogwydd, sef y Gymraeg mewn byd gwaith, a defnydd gymdeithasol y Gymraeg. 



Roedd y sesiwn yn un ymarferol a chynhwysol, yn edrych am hysbysebion swyddi lleol, a’r bywyd gymdeithasol fyrlymus yn y Gogledd – defnyddiwyd y ffaith fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod yma i Ynys Môn fel arweiniad clir hefyd. 



Wedi’r sesiwn fe anfonodd staff y Fenter fanylion swyddi a chyfleodd gwirfoddoili ymlaen at y criw, a fe lwyddodd dau, Buddug a Ellis i ffeindio gwaith ar faes yr Eisteddfod, Buddug gyda s4c a Ellis ym mhabell Maes D.



Nifer presennol: 80





		



		

		Chwarter 2 

Ar ddechrau’r flwyddyn acedemaidd cynhaliwyd sesiynau Ymwybyddiaeth iaith i holl flwyddyn 7 y sir.  Yn chwarter 2, rydym hanner ffordd drwy’r sesiynnau a wedi cwblhau dwy ysgol.  Mi fydd y data yma yn cael ei ddadansoddi, a’i fwydo yn ôl i’r Ysgol, ac i fforwm iaith y sir, yn ystod Chwarter 3. 



Manylion : 



15 + 22 + 29 /9/17 @ Ysgor Syr Thomas Jones : 78 o ddisgyblion.



18 + 27/9/17 + 4/10/17 @ Ysgol Gyfun Llangefni : 103 o ddisgyblion



21 + 28/9/17 + 5/10/17 @ Ysgol Uwchradd Caergybi : 167 o ddisgyblion



26/9/17 @ Ysgol David Hughes : 30 o ddisgyblion



Rhagor o sesiynnau YDH wedi’r trefnu ar gyfer Chwarter 3 a sesiynau yn Ysgol Uwchradd Bodedern i’w trefnu. 



Bydd adborth drylwyr yn cael ei fewnbynnu i’r adroddiad yn Chwarter 3. 





		



		

		Chwarter 3  



Adborth y sesiynnau sydd wedi eu cwblhau hyd yma : 



Ysgol Gyfun Llangefni : 96% wedi dysgu rhywbeth newydd am iaith, hanes neu ddiwylliant Cymru. 94% eisiau dysgu mwy am hanes Cymru. 92% yn teimlo ym mwy balch o’u Cymreictod. 92% yn teimlo fod y Gymraeg yn bwysig am resymau gyrfaol a chymdeithasol. 

Ysgol Uwchradd Caergybi : 89% wedi dysgu rhywbeth newydd am iaith, hanes nei diwylliant Cymru. 94% eisiau dysgu mwy am hanes Cymru. 83% yn teimlo ym mwy balch o’u Cymreictod. 69% yn teimlo fod y Gymraeg yn bwysig am resymau gyrfaol a chymdeithasol.

Ysgol Syr Thomas Jones : 100% wedi dysgu rhywbeth newydd am iaith, hanes nei diwylliant Cymru. 84% eisiau dysgu mwy am hanes Cymru. 100% yn teimlo ym mwy balch o’u Cymreictod. 95% yn teimlo fod y Gymraeg yn bwysig am resymau gyrfaol a chymdeithasol.



Gweler atodiad i’r canlyniadau yn llawn – gan gynnwys sylwadau’r bobl ifanc.

 

Canlyniadau calonogol dros ben.  



Canlyniadau i’r ddwy Ysgol Uwchradd arall yn y Chwarter nesaf.



		



		

		Chwarter 4 



Sesiwn Ymwybyddiaeth Iaith Ddigidol 8/1/18 – Clwb Gwyrdd, Bodedern. Niferoedd : 5 

26/2/18 – Clwb Ieuenctid Bodedern. Niferoedd : 40



Cyflwyniad i 40 o bobl ifanc, gweithio’n ddwys gyda 7.  

Cynhaliwyd dwy sesiwn ymwybyddiaeth ddigidol gyda criw o bobl ifanc ym Modedern.  Pwrpas y sesiynau oedd annog a dysgu’r bobl ifanc am y platfformau digdol sydd ar gael yn y Gymraeg, ac i feithrin eu hyder wrth greu cynnwys ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.  

Yn dilyn llwyddiant y sesiwn yn y Clwb Ieuenctid, mae Swyddog Ieuenctid y dalgylch wedi rhoi cyfrifoldeb cynnwys digidol i un o’r criw ddangosodd ddiddordeb a sgil yn y gwaith creu.  Dyma’r tro cyntaf i Aron greu cynnwys digidol, gan nad oedd ganddo’r offer i allu gwneud hynny adref.  Roedd ei brofiad cyntaf o greu cynnwys er mwyn defnydd cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg, ac yn brofiad cadarnhaol dros ben.   Mae Aron bellach hefyd wedi ymuno gyda ein Theatr Ieuenctid.   



Clwb Fideo – prosiect ar y cyd gydag Urdd Ynys Môn Llangefni (15/1/18 – 5/2/18) 

Stiwdio12 



Cyfres o sesiynau wythnosol yn canolbwyntio ar greu cynnwys digidol Cymraeg.  Ymchwilio i’r ddarpariaeth bresennol, adnabod y tueddiadau poblogaidd a rhoi cynnig eu hunain ar greu cynnwys.   Roedd un gweithdy penodol yn canolbwyntio ar sefyllfa ailgylchu / gwastraff yn lleol.  Cafwyd ymweliad gan gynrychiolydd o Cadw’ch Gymru’n Daclus aeth a’r criw o bobl ifanc i Nant y Pandy yn Llangefni, a defnyddiodd y criw y cyfle hwn i ddogfennu sefyllfa gwastraff yn lleol a creu fideo yn hyrwyddo ailgylchu drwy gyfrwng y Gymraeg.   100% wedi mwynhau yn arw 100% wedi codi hyder mewn defnyddio meddalwedd technegol 100% yn fwy hyderus i ddefnyddio’r Gymraeg ar y We





		



		4. Cynnal Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc i hyd at 12 o bobl ifanc ar y tro gyda’r nod o gynnal 4 digwyddiad cymdeithasol Cymraeg yn ystod y flwyddyn ac erbyn Mawrth 2018.



		Chwarter 1 



Mae ‘Rhywdwaith Perfformwyr Ifanc’ yn parhau pob nos Fawrth yn ystod tymor Ysgol.

Bydd y seseiwn cyntaf yn cymeryd lle am 4.30 tan 6 gyda’r ail sesiwn yn mynd o 6.30 tan 8.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda 2 grwp, A(n)naearol a Carma yn eu hyfforddi ar drefnu digwyddiadau, cyfansoddi ac i datblygu eu sgiliau perfformio.

 

Yn ychwanegol i’r sesiynau uchod, bydd y bandiau yn cael y cyfle i recordio eu deunydd ac ei uwchlwytho i’w soundcloud eu hunain.

 

18 a19 /4/17  - Carma yn y stiwdio

Yn dilyn cystadlu yn Brwydr Y Bandiau C2 daeth Carma mewn i’r stiwdio i recordio deunydd newydd.

Recordiwyd dwy gân newydd sbon, ‘Ni Di’r Hogia’ a ‘Stopio’.

 

Bydd y band yn sefydlu Soundcloud eu hunain ar lein ar ôl gorffen recordio a chymysgu. Mae’r band hefyd wrthi yn creu poster i hysbysebu am fasydd newydd.

 

Ers bod yn y stiwdio yn mis Ebrill, mae Carma bellach wedi gorffen recordio 2 gân sydd yn barod i roi ar eu tudalen Soundcloud newydd. Hefyd mae Carma ac A(n)aearol wedi derbyn hyfforddiant ar sut i sefydlu tulalen Wicipedia eu hunain.

 

Mi fuodd A(n)naearol hefyd yn y stiwdio yn mis Mai. Cafodd y band sesiwn recordio cân newydd sbon ‘Rhyfeddodau’, bydd yn cael ei ychwanegu yn fuan iawn at ei tudalen Soundcloud.

 

Bydd y ddau fand yn perfformio yn Gwyl Cefni eieni.

Perfformiodd Carma yn noson ‘Gadael Ysgol’ yn Ysgol Gyfun Llangefni ar Fehefin 26ain ac wedi eu ychwanegu at Gwyl Rhosneigr, Gorffennaf 29ain

 

Yn mis Gorffenaf cafodd aelodau’r ddau fand eu achrediadau Agored Cymru trwodd am eu gwaith caled o drefnu gigs drost y nadolig. Ac rwan ma’r ddau fand wrthi’n ymarfer yn galed am eu slot yn Maes D yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Hefyd yn ystod Gorffennaf cafodd y ddau fand aelodau newydd. Fe ymunodd Ciaran ar y gitar gyda Carma, ac ymunodd Cordelia fel canwr i A(n)naearol.



		



		

		Chwarter 2 

 

27/7/17 – Gweithdy Celf ‘Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc’

 

Cafodd criw ‘Rhwydwaith’ y cyfle a profiad o withdy addurno gyda artist Menna Thomas.

Mi cafodd llythrennau mawr pren ‘Bocsŵn’ ei comisiynnu, felly mi ddaeth y criw at ei gilydd o dan hyfforddiant i’w addurno ar gyfer digwyddiau ‘Rhwydwaith’ yn y dyfodol.

 

11/8/17 – Gig Maes D

 

Gwahoddwyd bandiau Bocsŵn i chaware ar lwyfan Maes D yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Ynys Môn yn Modedern. Cafwyd set yr un gan Carma ac A(n)naearol ar ddydd gwener, Awst 11fed.

Profiad anhygoel i’r pobl ifanc gael perfformio o flaen cynulleidfa newydd sbon, diarth yn prifwyl Cymru.

 

31/8/17

 

Yn ystod ywthnos olaf gwyliau’r haf mi ddaeth band newydd i ymuno â’r ‘Rhwydwaith’

Mi cafodd Jac a Simon gyfle i ddod draw i Stiwdio 12, Llangefni i ddechrau jamio.

Bydd y ddau yn cychwyn dod i’r sesiynau yn reolaidd o mis Medi ymlaen a cychwyn eu hyfforddiant a dayblygiad cerddorol o dan arweiniad profiadol tiwtoriaid proffesiynol.

 

Yn sgîl hyn bydd Carma yn cymeryd cam yn ôl a dod pob yn ail wythnos i’r stiwdio i ymarfer, gan roi y cyfle i Jac a Simon ddefnyddio’r adnoddau.

Erbyn hyn mae Carma wedi datblygo i allu sefyll fwy ar traed eu hunain, chwilio am gigs a hefyd wedi ffeindio gofod ymarfer newydd i’w hunain.



		



		

		Chwarter 3  



Rhwydwaith 



Hyfref / Tachwedd



Carma



Cafodd Carma sesiwn gyda pherchenog label cyhoeddi a recordiau, Dan Amor. Yn y sesiwn eglurwyd  prosesau hawlfraint a phrosesau casglu breindaliadau cerddoriaeth, pwysigrwydd cofrestru caneuon ac eu hunain fel artisitiaid gyda’r PRS .



Chwaraeodd Carma gig diwedd tymor yn ysgol Bodedern yn mis Hydref mewn gig oedd wedi ei drefnu gan ddisgyblion yr ysgol. Gig anibynnol sydd wedi codi yn sgil llwyddiant y prosiect hwn.



Bu Carma yn fuddigol mewn cystadleuaeth brwydr y bandiau yn  Ngholeg Menai ar yr 21ain o Dachwedd. Fel gwobr bydd yn band yn cael perfformio yn Pontio, Bangor ar y 23ain o Ionawr



A(n)naearol

Mae A(n)aearol wedi cychwyn cyfansoddi o’r newydd o dan arweiniad cerddor profiadol, Dan Amor. Byddant yn gweld ffrwyth llafur y sesiynau hyn cyn y nadolig gyda recordiad newydd sbon.



Yn dilyn ymddangosiad cân A(n)naearol ar podcast Super Furry Animals llynedd mae eu cân ‘Cysawd Yr Haul’ wedi cael ei gynnwys ar CD amlgyfranog Recordiau Cae Gwyn ar gyfer Dydd Miswig Cymru 2018. Bydd pob disgybl yn Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst yn derbyn copi am ddim, bydd y CD ar gael mewn gigs unrhyw artist yn gysylltiedig â Recordiau Cae Gwyn, a bydd y CD yn cael ei anfon i bawb ar rhestr cysylltiadau Recordiau Cae Gwyn e.e DJs 6 Music, Radio Cymru, Radio Wales, Radio 1 a thu hwnt. Bydd yr albym yn cael ei dosbarthu yn ddigidol yn fyd eang a bydd y CD ar gael am ddim gyda phecynnau arbennig ar wefan y label. Byddwn ni hefyd yn rhoi copi am ddim i bawb bydd yn cymeryd rhan yn gweithgareddau Bocsŵn ar ôl y dyddiad rhyddhau.



		



		

		Chwarter 4 



Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc



Cafodd y grwp A(n)naearol eu cynnwys ar CD amlgyfrannog ‘Casgliad Cae Gwyn’ ar gyfer Dydd Miwsig Cymru, ac yn sgil hyn, chwraewyd un o’u caneuon ar BBC 6 Music ar sioe Tom Ravenscroft ar nos Wener, Ionawr 12fed ac yna ar sioe Gideon Coe ar nos Lun, Ionawr 15fed.



Chwaraeodd A(n)naearol 2 gig yn ddiweddar. Un fel rhan o daith cylchgrawn Y Selar yn Cartio Môn, Bodedern ac yna trefnwyd gig gyda fforwm ieuenctid Ysgol Uwchradd Caergybi i ddathlu Dydd Miwsig Cymru yn yr ysgol ar ddydd Gwener y 9fed o Chwefror.



Cafodd fideo ohonynt yn perfformio  ei ddefnyddio mewn fideo promo gan gwmni Working World sydd yn gyfrifol am waith PR ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. Dangoswyd y fideo ar BBC Breakfast ar y 8fed o Chwefror pan oedd llysgenad y diwrnod, Huw Stephens yn siarad ar y sioe.

Yn ystod yr un penwythnos cafodd eu cân ‘Cysawd Yr Haul ei chwarae ar sioe Adam Walton ar BBC Radio Wales.



Bu  Carma hefyd yn rhan o’r ddwy gig uchod yn ogystal â Brwydr y Bandiau Colegau Cymru yn Pontio, Bangor ar ddydd Mawrth 23ain o Ionawr.

Yn dilyn sesiwn recordio lwyddiannus yn Stiwdio 12, bydd Carma yn rhyddhau sengl newydd yn ystod mis Mawrth.



Perfformiodd Jac Elis-Roberts yn y gig i ddathlu Dydd Miwsig Cymru, ei gig cyntaf ers ymuno â Rhwydwaith Perfformwyr Ifanc Bocsŵn.

		



		5. Cefnogi 3 band newydd lleol i berfformio yn Gymraeg mewn 2 Ŵyl a chystadlu yn Brwydr y Bandiau neu gystadleuaeth Gymraeg gyffelyb erbyn Mawrth 2018.



		Chwarter 1 



Carma wedi cystadlu yn Brwydr y Bandiau



Gw. Manylion Rhwydwaith uchod.



		



		

		Chwarter 2 



Perfformiodd Carma yn noson ‘Gadael Ysgol’ yn Ysgol Gyfun Llangefni ar Fehefin 26ain a



Gwyl Rhosneigr, Gorffennaf 29ain



Carma wedi perfformio yn yr Eisteddfod yn MaesD 



		



		

		Chwarter 3 



Gweler uchod.





		



		

		Chwarter 4 



Gweler uchod



		



		6. Caergybi  

Cynnal hyd at 8 gweithdy amrywiol i gynyddu hyder 50 o bobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg gyda chyfoedion ac yn gymdeithasol erbyn Mawrth 2018.



		Chwarter 1 

Mae clwb Amser Cinio yn cael ei gynnal ar y cyd gyda’r Gwasanaeth Ieunctid, yr Urdd a’r Ffermwyr Ifanc yn YUCaergybi. Clwb hwyl ydi hwn sy’n cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhwng 10-20 yn dod yn rheolaidd.

O ganlyniad i’r sesiynau y bwriad yw arwyddbostio’r bobl ifanc ymlaen at weithgareddau a chyfleoedd cymdeithasol newydd, a dod i adnabod eu hyfforddwyr/arweinyddion o flaen llaw i fynychu gweithgaredd tu allan i’r ysgol.

		



		

		Chwarter 2

Mae’r Clwb Hwyl yn parhau mewn partneriaeth.

Mae’r swyddog wedi dychwelyd o’i chfynod mamolaeth ac wrthi’n cynllunio rhaglen ar gyfer gweddill y flwyddyn.

Bydd hyn yn cynnwys sesiynau busnes, sesiynau Wici, radio etc a fydd yn arwain at alluogi a chodi hyder y bobl ifanc i drefnu rhain fel gweithgareddau rheolaidd yn yr ysgol. 

		



		

		Chwarter 3

Clwb hwyl a sbri yn parhau i gael ei gynnal mewn partneriaeth â’r Urdd, CFfi a’r Gwasnaethau Ieuencitd. Erbyn hyn mae 20-30 o ddisgyblion yn mynychu pob wythnos. Cynlluniau ar y gweill i gynnal Clwb ar ôl ysgol i flwyddyn 7 ac 8, yn sgil llwyddiant y clwb amser cinio. Y clwb wedi profi yn ffordd effeithiol i gael y plant i gymdeithasu a gwneud gweithgareddau drwy’r Gymraeg e.e. amrywiaeth o gemau a chynnal cwis yn llwyddo i gael y disgyblion i drafod gyda’u cyfoedion yn naturiol. 

Gan bod y clwb yn arbennig ar gyfer blwyddyn 7, bydd cynnal clwb ar ôl ysgol ar gyfer blwyddyn 7 ac 8 yn galluogi mwy o amser gyda mwy o blant er mwyn sicrhau gweithgareddau Cymraeg yn eu hamser hamdden, gweithio’n fwy dwys a dilyniant i’n gwaith.

 

		



		

		Chwarter 4



Mae’r Clwb Hwl a Sbri parhau yn wythnosol amser cinio yn yr Ysgol Uwchradd. Cyd-weithrediad rhwng y mudiadau yn gweithio yn dda a phawb yn gweithio mewn rota i ddarparu er mwyn rhoi ystod o brofiadau i’r mynychwyr.

11/1/18  - 25 wedi mynychu.

31/1/18  - 24 wedi mynychu.

08/02/18 – 9 wedi mynychu. (nifer llai oherwydd bod gweithdy arall ymlaen ar y diwrnod).



Mae hyder y bobl ifanc i gymryd rhan a defnyddio eu Cymraeg wedi cynyddu yn fawr, ac mae’r athrawon wedi nodi ei fod yn braf cael digwyddiad hwyliog i’r plant gael defnyddio Cymraeg yn naturiol.



Fforwm Iaith Ynys Mon hefyd yn monitro’r targed hwn.





		



		7. Caergybi 

Cynnal a chefnogi gweithgor iaith pobl ifanc yn yr ardal gyda hyd at 8 o fuddiolwyr yn cyfrannu at greu rhaglen o 5 gweithgaredd i’w cyfoedion erbyn Mawrth 2018 gyda’r bwriad  o godi eu hyder i ddefnyddio a gweld gwerth cymdeithasol yn y Gymraeg.



		Chwarter 1

		



		

		Chwarter 2

Bydd y gwaith hwn yn mynd rhagddo ym mis Medi wrth i’r flwyddyn academaidd newydd gychwyn. Bydd y gweithgor yn edrych ar wahanol weithgareddau sy’n cynnwys – 

Gweithdai Wici;

Creu nwyddau Cymraeg;

Sesiynau Radio a

Disgos Nadolig etc ar gyfer Blwyddyn 7 ac 8





		



		

		Chwarter 3 

Gweithgor wedi ei sefydlu, criw gweithgar o flwyddyn 12 wedi bod yn trefnu cynnal gig yn yr Ysgol ar gyfer eu cyfoedion ar gyfer dechrau’r flwyddyn. Mae gan bob aelod o'r fforwm dasg ei hunain i gwblhau ar gyfer cynnal y gig e.e.

- Chwilio am brisiau glitter ar gyfer y wyneb

- Creu poster

- Mynd o amgylch dosbarthiadau Cymraeg blwyddyn 7 er mwyn addurno/creu ‘bunting’.

- Rheoli arian a chefnogi elusenau o’u dewis (hanner yr arian yn mynd yn ôl i’r pot er mwyn cynnal gig Gwyl Ddewi a’r hanner arall yn mynd i Mind Cymru).



Gweithgaredd

Wedi cynnal 3 sesiwn flogio gyda blwyddyn 8 yn Ysgol Uwchradd Caergybi. Y disgyblion wedi cael cyfle i ddefnyddio eu Cymraeg ar ffilm gan geisio ei wneud mor naturiol â phosib. Bydd cyfle i’r disgyblion ffilmio a golygu y flogs, gyda’r bwriad o’u uwchlwytho i sianel EinTiwb MIC fel rhan  gynllun cenedlaetho a rhoi cyd-destun i’w gwaith.

		



		

		Chwarter 4



Sesiwn crefftau Santes Dwynwen 23/01/18

Trefnwyd seiswn crefftau creu calonau a sloganau ‘caru’ Cymraeg gyda disgyblion yn yr ysgol fel rhan o ddathliadau Santes Dwynwen. Daeth 8 o ferched o flwyddyn 9 i greu ac ysgrifennu geiriau Cymraeg ar y calonau bach pren oedd yn cael eu gwerthu a’u dosbarthu i’w cyfoedion. Roedd hefyd yn gyfle i holi’r disgyblion am eu defnydd dyddiol o’r Gymraeg. Nid oedd y criw yma yn siarad unrhyw Gymraeg yn eu hamser hamdden, felly roedd y sesiwn yma a chyfle i weithio’n ddwys i’w hannog i ddefnyddio mwy o’r Gymraeg wedi bod o fudd iddynt ac yn ffordd o feithrin y berthynas gyda nhw ar gyfer datblygiad pellach.



Gig Dydd Miwsig Cymru

Cydweithiodd y gweithgor i gynnal gig yn yr Ysgol ar y 9fed o Chwefror i ddathlu Dydd Miwsig Cymru. Roedd hyn yn ffordd effeithiol a chadarnahol o hyrwyddo’r diwrnod ymysg y disgyblion wrth i’w cyfoedion berfformio ar y llwyfan. Trefnodd y gweithgor i 3 band o Rwydwaith Bocswn berfformio yn y gig sef Carma, Anaearol a Jac Roberts. 

Mynychodd ddisgyblion blwyddyn 7 a 8, cyfanswm o tua 270  yn dathlu dydd Miwsig Cymru yng Nghaergybi. Casglwyd arian drwy gynnal diwrnod di-wisg, gyda hanner yr elw yn mynd at Mind Cymru a’r hanner arall yn cael ei ail fuddosddi er mwyn cynnal gig Cymraeg arall yn yr ysgol yn fuan. Casglwyd £400.  



Cafodd y disgyblion a fynychodd y gig fanylion albwm Recordiau Cae Gwyn i’w lawrlwytho, a phecynnau Dydd Miwsig Cymru, sy’n rhoi mynediad iddynt i archif o ganeuon Cymraeg ar Spotify a Soundcloud.



Trefnodd criw y 6ed weithdai i flwyddyn 7 wneud fflagiau Cymraeg ar gyfer y gig i arddurno’r Neuadd.



Dyma enghraifft o ddigwyddiad cynhwysol ble roedd adnoddau a phrosiectau’r Fenter Iaith yn cael eu defnyddio i’r defnydd ac effaith gorau. Drwy gydweithio yn yr ysgol llwyddwyd i greu naws Gymraeg a Chymreig gyda’r plant yn dathlu ac adnabod eu hunaniaeth mewn awyrgylch ddiogel a chadarnhaol.



Flogio

Mae sesiynau Flogio yn parhau gyda criw o flwyddyn 8. Mae’r Fenter wedi gweithio’n ddwys gyda dau grŵp yn wythnosol yn ffilmio a golygu fideos. Mae’n amlwg nad yw’r disgyblion yma yn defnyddio Cymraeg o gwbl yn eu hamser hamdden, felly mae’r sesiynau flogio wedi bod yn gam cyntaf dewr a chadarnahol er mwyn meithrin eu harfer o ddefnyddio’r Gymraeg tu allan i’r gwersi Cymraeg – ac yn gyhoeddus.

Roedd y flogs yn canolbwyntio ar ddiddordebau’r disgyblion. 

Mae’r criw wedi cael sawl sesiwn ffilmio a golygu, ac yn dal i weithio i gael fideo terfynnol. 



Rydym yn parhau i wneud gwaith flogio ac yn ei weld yn ffordd effeithiol o gael disgyblion i siarad Cymraeg drwy son am bethau sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Maent hefyd yn dysgu sgiliau digidol drwy olygu eu gwith ar iMovie. Rydym yn defnyddio offer cyfrifiadurol yr ysgol sy’n caniatau i’r disgyblion allu golygu eu gwaith yn eu hamser eu hunanin.



		



		8. Mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a’r Urdd, rhoi Cynllun Gweithredu y ‘Fframwaith cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan blant a phobl ifanc’ ar waith erbyn Medi 2017.



		Chwarter 1

Y Fframwaith wedi’i greu, targedau wedi eu llunio a chamau gweithredu. Bwriedir ei ymgorffori/ is- fframwaith i’r Strategaeth Sirol Hydref ymlaen.

		



		

		Chwarter 2

Adolygiad o’r Fframwaith a diweddariad yn cael ei gynnal Hydref 2017.

		



		

		Chwarter 3 

Y Fframwaith yn ffurfio rhan o’r Strategaeth Sirol – ac isgrwp yn cyfarfod i adolygu’r blaenoriaethau.

Adroddiadau cyson i’r Fforwm Iaith Sirol fel rhan o fonitro’r strategaeth.

		



		

		Chwarter 4 

Y Fframwaith yn ffurfio rhan o’r Strategaeth Sirol – ac isgrwp yn cyfarfod i adolygu’r blaenoriaethau.

Adroddiadau cyson i’r Fforwm Iaith Sirol fel rhan o fonitro’r strategaeth.

		



		9. Cynnal o leiaf un digwyddiad neu weithgaredd penodol gyda’r coleg addysg bellach lleol dros yr ardal er mwyn cefnogi, hyrwyddo a chydweithio i gynnal digwyddiadau, fydd yn cynyddu defnydd ieithyddol ac ymwybyddiaeth ieithyddol y myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, a’r di-Gymraeg.



		Chwarter 1

		



		

		Chwarter 2

Mae cyswllt wedi ei wneud â’r swyddog perthnasol a chyfarfod i’w drefnu i drafod.

		



		

		Chwarter 3 

Cyfarfodydd wedi eu cynnal gyda swyddogion o’r Coleg.

Bwriedir mapio a chynlluno gweithagredd ar gyfer Ionawr -Mawrth gan edrych ar faes gwaith penodol

		



		

		Chwarter 4 



		



		Pa dystiolaeth ychwanegol sydd gennych o ganlyniad i waith gwerthuso’r gweithgareddau/prosiectau a wnaed gennych e.e. astudiaethau achos, canlyniadau holiaduron ayyb.

Os yn cyflwyno tystiolaeth fel atodiadau, nodwch eu teitlau isod).



		

Rhai o sylwadau’r adborth Ymwybyddiaeth Iaith hyd yma. Dengys yr ychydig sylwadau isod bwysigrwydd a gwerth y sesiynau ymwybyddiaeth: 





Ydych chi’n teimlo yn fwy balch o’r iaith Gymraeg ar ôl dysgu ar yr hanes heddiw? 

‘Yes, because of how strong the Welsh language must be to still be here today.  All of the people who have fought for our language, I want to respect them a do my best to support it.’

‘Yes, because of what Wales has been through in the past 800 years, and I knew such little of the history, I understnad better now.’

‘Ydw, dwi’n falch o fod yn Gymro achos dylsa bo pawb yn caru iaith sy’n fyw yn ein cymuned ni, mae llawer o bobl wedi ymladd drosdo, dyletswydd ni dio wan.’

‘Ydw, toeddwn i ddim yn gwybod am hyn i gyd felly mae’n newyddi mi – dw i am wneud y mwyaf o fy ngallu i siarad Cymraeg rwan bod ni wedi cael gwybod gymaint am ein hanes ni fel Cymry, nid Prydain.’

Ydw, tan rwan mi ydw i wedi bod yn siarad Saesneg gyda fy ffrindiau, ond rwan mi wnai ceisio siarad mwy o Gymraeg o’u cwmpas.  Mae’r iaith wedi cael ei siarad am flynyddoedd, mae’n gyfrifoldeb i ni gadw’r iaith yn fyw.’

‘Roedd llawer o bethau yno doeddwn i ddim yn gwybod amdano – a Cymraeg ydy fy iaith gyntaf!’




















		Maes Strategol 3: Y Gymuned

Y Canlyniad a ddymunir:

Mwy o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn Cymunedau ar draws Cymru. 



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		1. Cynnal Gŵyl Cefni gyda chefnogaeth y Pwyllgor Gwaith/Ardal gan ddenu 3000 o drigolion i fwynhau’r gorau o gerddoriaeth ac adloniant Gymraeg erbyn diwedd Mehefin 2018.



		Chwarter 1 

Wedi derbyn cadarnhad ariannol gan CCC .  Mae’r pwyllgor yn weithgar gyda’r trefniadau a thrafodaethau cadarnhaol ac yn gyson gyfarfod gyda Menter Gymdeithasol Llangefni, y tafarndai lleol, Oriel Môn a phartneriaethau'r Fenter Iaith i sicrhau cyrrhaeddiad a hyrwyddo effeithiol.



Dyddiau’r Cyfarfodydd : 4/4/17, 18/4/17, 2/5/17, 16/5/17, 24/5/17, 30/5/17.



Gweithdy Celf @ Oriel Môn 

8/6/17



Gweithdy celf i blant a theuluoedd dan arweiniad yr artist Eleri Jones.

Pwrpas y gweithdy oedd comisynu gwaith newydd i addurno canol tref Llangefni ar gyfer yr ŵyl.  Y thema a osodwyd gan y pwyllgor oedd cerddoriaeth, ac felly crewyd sawl darn o waith lliwgar ar ffurff offerynnau cerdd.  Defnyddiwyd y gwaith celf fel rhan o’r parêd Gŵyl Cefni ar y bore dydd Sadwrn, ac fe’i defnyddiwyd i addurno llwyfan bach y Bull.



Daeth yr holl deuluoedd a oedd yn rhan o’r gweithdy celf i’r Bore o Hwyl i’r Teulu ar y dydd Sadwrn. 



80% o fynychwyr wedi nodi for y ddarpariaeth yn wych, adborth wedi ei gasglu drwy Survey Monkey.



Niferoedd : 25



Noson Gwis @ Tafarn y Railway

07/06/17



Cwis hwyliog yn Nhafarn y Railway, cyfle anffurfiol i sgwrsio a chymdeithasu’n Gymraeg gan apelio at bobl na fyddai fel arfer yn cymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg.



Eleni, daeth criw o Gymry di-Gymraeg i gymryd rhan yn y cwis, yn ogystal â ymwelwyr tramor.  Roedd y noson yn gwbl ddwy ieithog a roedd yn gyfle euraidd i ddangos i bobl sy’n newydd i’r Gymraeg bod modd cymdeithasu a chael hwyl yn y Gymraeg.



80% o fynychwyr wedi nodi fod y trefniant a’r cwis wedi bod yn wych neu yn dda iawn (Survey Monkey).



Gig Bach yr Ŵyl @ Theatr Fach, Llangefni

9/06/17



Alys Williams a’r band oedd prif fand y noson, gyda Gwilym yn cefnogi. Band lleol ydy Gwilym, a roedd yn brofiad arbennig iddynt gael rhannu llwyfan ag Alys a’r cerddorion talentog. 

85% yn meddwl fod y noson yn wych. 



Niferoedd : 49



Bore o Hwyl i’r Teulu @ Capel Moreia, Llangefni



Sioe deuluol gyda Dona Direidi, Lobs a Seren a chymeriadau S4C.  Cyfle hefyd i gyfarfod cymeriadau’r Fenter – Magi Ann a Selog.



Niferoedd : 500 (400 i’r capel + teuluoedd ychwanegol i sesiwn gyfarfod y cymeriadau yn Gwesty’r Bull)



100% yn meddwl fod y ddarpariaeth yn Wych neu yn Dda Iawn (Survey Monkey)



Gweithdai Bocsŵn @ Neuadd y Dref, Llangefni



Cyfle anffurfiol i roi cynnig ar ddysgu offeryn newydd gyda thiwtoriaid Bocsŵn yng nghanol y dref.  Llwyddodd y tiwtoriaid i ennyn diddordeb dros 200 o blant yn y ddarpariaeth, a llwyddwyd i rannu gwybodaeth am y ddarpariaeth gyda rhieni a chael aelodau newydd i’r sesiynau wythnosol.



85% yn nodi fod y ddarpariaeth yn Wych neu yn Dda iawn (Survey Monkey)



Niferoedd : 200 +



Y Gig Fawreddog @ Llangefni



Daeth rhai o dalentau gorau Cymru i Ŵyl Cefni eleni gan ddangos amrywiaeth o gerddoriaeth sydd i’r sin gerddorol Gymraeg.  Yn rhan o’r amrywiaeth oedd Geraint Jarman, Daniel Lloyd a Mr Pinc, Calfari, Gwilym Bowen Rhys, Meinir Gwilym, Yr Angen, Band Samba Canolfan Addysg y Bont, Carma, A(n)naearol, Y Brodyr Magee a Beth Frazer.  



Cynhaliodd tafarndai’r dref eu gigs Cymraeg eu hunain ar ôl yr ŵyl yn dilyn llwyddiant cynllun y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn yn dangos i ni fod busnesau yn gweld gwerth y Gymraeg ar gyfer denu cwsmeriaid i mewn ac yn cefnogi ymdrechion bandiau newydd, lleol i sefydlu eu hunain. 



Niferoedd: 1200+



Cyfanswm y diwrnod : 2000+



Nododd 90% fod y Gig Fawreddog yn Wych neu yn Dda Iawn

Nododd 90% fod i drefniant yn Wych neu yn Dda Iawn 

Nododd 84% fod yr Ŵyl yn codi proffil y Gymraeg yn y dref

Nododd 96% yr hoffai nhw weld rhagor o gigs Cymraeg yn y dref



		



		

		Chwarter 2 

		



		

		Chwarter 3 Trefniadau ar y gweill, cyfarfodydd cychwynol gyda gwirfoddolwyr ac ariannwyr.

		



		

		Chwarter 4 



Gwyl Cefni 2018 – 

Cyfarfodydd cyson gyda’r pwyllgor i drafod cynnwys yr Ŵyl. Cais am arian wedi ei gyflwyno i CCC ac artistiaid wedi adnabod a chytuno mewn egwyddor.  Cydweitho gyda S4C a’r Urdd i gynnal gig ieuenctid a sioe Cyw yn ystod trefniadau’r ŵyl.  Bydd y rhaglen artistig yn cael ei gwblhau o fis Ebrill ymlaen

		



		2. Cefnogi ymdrechion pwyllgorau apêl Eisteddfod Genedlaethol Môn 2018 i barhau i adnabod cyfleoedd i barhau â momentwm a chreu ddigwyddiadau lleol erbyn Mawrth 2018.



		Chwarter 1 



		



		

		Chwarter 2 



20/6/2017 – Lansio pecyn addysg yr Eisteddfod ym Mryngwran. 

Cefnogi lansio a hyrwyddo pecyn sy’n tynnu rhieni mewn i weithgareddau’r Eisteddfod a chodi ymwybyddiaeth drwy waith cartref disgyblion Môn. Pecyn yn cynnwys gweithgareddau cymunedol a chreu adnoddau i ddysgwyr.









Gweithdy Ffoli ar Fflagiau @ Ysgol Uwchradd Bodedern

18/07/17



Gweithdy cymunedol i gefnogi ymdrechion pwyllgorau apêl yr Eisteddfod i harddu’r gymuned. 



Trefnwyd ‘marathon’ i greu fflagiau bychain ar ffurf ‘bunting’ i addurno trefi a pentrefi cyfagos i faes yr Eisteddfod.  Roedd yn weithdy llwyddiannus dros ben, wrth bontio cenhedloedd, teuluoedd, plant a phobl ifanc mewn gweithgaredd cymunedol yn yr ysgol uwchradd ddalgylch.



Gwirfoddolodd aelodau o Fercher y Wawr a Cymdeithas Brodwaith Cyrmu i greu y fflagiau a gwahoddwyd ysgolion cynradd y dalgylch i gymryd rhan yn y creu. 



Fe wirfoddolodd 4 aelod o YUB i helpu gyda torri’r defnydd a helpu’r plant cynradd i greu eu fflagiau nhw.  



Braf oedd gweld teuluoedd yr ardal yn bachu ar y cyfle i gydweithio ar brosiect oedd yn elwa’r gymuned leol hefyd. 



Braf hefyd oedd croesau criw o ddysgwyr lleol oedd wedi dod i wirfoddoli am y diwrnod, ag aeth a’r fflagiau i Gaergybi i addurno’r strydoedd yno. 



Niferoedd : 100 +  



2. Gweithdai Harddu Cymunedol @ Canolfan Jesse Hughes Caergybi

12/7/17 + 19/7/17



Gweithdai i gefnogi pwyllgorau apêl yn yr ymdrech i estyn croeso cynnes i ymwelwyr yr Eisteddfod. 



Comisiynwyd yr artist Elan Rhys i greu llythrennau 6 troedfedd yn sillafu ‘EISTEDDFOD’ ac i arwain ar weithdai creadigol ar hyd a lled yr Ynys i’w haddurno. Bydd y llythrennau hyn yn cael eu gosod mewn cae gwbl weledol o’r A55, y brif ffordd i faes yr Eisteddfod. 



Yn ogystal â estyn croeso i ymwelwyr yr Eisteddfod, roedd hi’n bwysig i ni godi ymwybyddiaeth o’r Eisteddfod, a’r amrywiaeth sydd ar gael i bobl ifanc.



Doedd dim llawer o bobl ifanc y clwb yn ymwybodol o’r ŵyl, felly fe lwyddwyd i godi ymwybyddiaeth drwy ddangos fideos o’r Eisteddfod a Maes B,  roedd llawer yn synnu fod yr ŵyl a’r gerddoriaeth yn gyfan gwbl yn Gymraeg. 



Niferoedd : 40 o bobl ifanc



3. Gweithdai Harddu Cymunedol @ Canolfan Hamdden Plas Arthur, Llangefni

13/7/17 + 20/7/17



Roedd naws gwahanol i’r gweithdai yn Llangefni, roedd y criw yn edrych ymlaen yn arw at yr Eisteddfod a wedi gwirioni cael cynnig i gyfrannu tuag at yr ŵyl mewn ffordd greadigol.  



Fe lwyddodd Elan yr artist i gyfuno sawl techneg gwahanol i adduro’r llythrennau felly fe ddysgodd y criw llawer o dechnegeu celfyddydol newydd. 



Niferoedd : 15



Cafodd y llythrennau hyn sylw cadarnhaol dros ben, yn enwedig ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r wasg.  Roedd y gweithdai hyn yn dangos parodrwydd y Fenter i ymrwyno dasg gymunedol a sicrhau cynhwysiant – ein hawydd i fod yn hyblyg ac ymateb i anghenion y gymdeithas, ac i gydlynnu prosiect cyffrous gyda trawstoriad o bobl ifanc yr ardal. 



		



		

		Chwarter 3 



I gynnal diddordeb trigolion Ynys Môn mewn celfyddyd a’r theatr wedi momentwm yr Eisteddfod, rydym bellach yn cymryd rôl flaenllaw mewn sicrhau bod cynyrchiadau proffesiynol yn teithio yma i Ynys Môn gyda chefnogaeth cynllun Noson Allan.



Dim Byd Ynni, Theatr Bara Caws – Theatr Fach, Llangefni : 5/10/17

Niferoedd cynulleidfa : 45 o bobl



Sieiloc, Rhodri Miles – Theatr Fach, Llangefni : 11/10/17

Niferoedd cynulleidfa : 22 o bobl (diwrnod y perfformiad yn taro ar ddigwyddiad cymuneol arall)



Mwgsi, Cwmni Fran Wen – Ysgol Gyfun Llangefni :  9/11/17

Niferoedd cynulleidfa : 120 o bobl









		



		

		Chwarter 4 

Theatr Genedlaethol Cymru 

Cais wedi ei gyflwyno i Noson Allan i deithio Estron i Fodedern yn mis Mai.  Gwaith hyrwyddo yn digwydd yn ystod y chwarter hwn.  TGC hefyd wedi cytuno i ddarparu gweithdy technegol i griw Theatr Ieuenctid Môn fydd yn digwydd yn y chwarter nesaf.  



Wedi cael adborth ar Facebook y Fenter yn canmol ymroddiad y Fenter i sicrhau darpariaeth theatr i’r Ynys fel gwaddol i’r Eisteddfod:  ‘Diolch, Menter Môn am drefnu Noson Allan a gwahodd Sheiloc a oedd ar daith. Roedd popeth am y ddrama yn wych! a pherffomiad Rhodri Miles yn aruthrol!’



		



		3. Cydweithio gyda chymuned benodol er mwyn cynnal 3 o ymgyrchoedd penodol i annog hyd at 400 o bobl i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg erbyn Mawrth 2018



		Chwarter 1 

Hyrwyddo’r Eisteddfod yn gyffredinol yn ystod y cyfnod hwn. Dosbarthu adnoddau mewn sawl cymuned.



		



		

		Chwarter 2 



Trefniadau Parêd Gŵyl Ddewi, Llangefni

Cyfarfod 1

25/9/17

Cyfarfod cychwynnol i drafod syniadau, cydlynnu rhagor o aelodau, a hel syniadau am barêr gwyl ddewi 2018 – parêd i’r gymuned oll gan bontio’r ysgolion cyradd dalgylch gyda’r ysgol Uwchradd, Canolfan Addysg y Bont, busnesau lleol ac artistiaid lleol.  



Cyfarfod arall  wedi’w drefnu yn Chwarter 3 i roi trefniadau pendant yn eu lle.



		



		

		Chwarter 3  

Cefnogi Cymuned Llangefni 

•	Noson Gwylwyr S4C – Clwb Rygbi, Llangefni : 26/10/17

Cefnogi a sicrhau presenoldeb yn noson gwylwyr S4C.  Gwahodd athrawon sy’n gweithio yn y Canolfanau Trochi Iaith gyda mewnfudwyr i gyfleu’r angen am ddarpariaeth i ddysgwyr Cyfnod Allweddol 2.  Ar sail hyn, datblygwyd perthynas gyda S4C ac mae datblygidau yn eu lle ar gyfer y flwyddyn newydd fydd yn sicrhau rhagor o fwrlwm cymunedol ar draws Ynys Môn (dangosiad ‘premiere’ o Deian a Loli er enghraifft).

•	Digwyddiad Selog cymunedol : 1/12/17

Cyfrannu naws Gymraeg i lawnsiad Goleuadau Nadolig Llangefni a chefnogi busnesau lleol y dref e.e. y siop lyfrau Gymraeg i gynnal sesiwn stori a chan i drigolion y dref. Cyrhaeddiad Facebook: 1,225. 

•	Noson Garolau Llangefni : 19/12/17

Trefnwyd noson o ganu carolau er budd elusen lleol, Digartref Ynys Môn.  Codwyd dros £100 i elusen yn ogystal â dod â chymuned o bobl yn agosach at ei gilydd. Cyrhaeddiad Facebook : 2,800.





		



		

		Chwarter 4 

Deian a Loli  18/1/18 – Theatr Fach, Llangefni 

Diolch i berthynas weithiol dda gyda S4C, cynhaliwyd dangosiad arbennig o bennod newydd Deian a Loli, ar thema Santes Dwynwen yn Theatr Fach, Llangefni. Roedd y dangosiad yn boblogaiddd ac oherwydd y galw fe benderfynwyd ar ail dangosiad yn hwyrach ymlaen yr un noson.  

Sawl rhiant wedi nodi mai dyma’r tro cyntaf iddyn nhw ymweld â Theatr Fach, felly roedd y rhaglen hynod boblogaidd yma wedi llwyddo i ddenu pobl o’r newydd i’r theatr gymunedol gan dynnu sylw tuag at ddarpariaeth a chynhyrchiadau Cymraeg eraill. 

46 rhiant wedi ymaelodi â rhestr ebostio’r Fenter ar draul y digwyddiad hwn.  

Niferoedd mynychu: 180

Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi – 8/3/18 Llangefni 

Diwrod llwyddiannus i blant, busnesau a thrigolion Llangefni yn dathlu diwrnod ein nawddsant.  

Daeth 10 o ysgolion dalgylch y sir i gymryd rhan mewn gorymdaith gŵyl Ddewi yng nghanol tref Llangefni.  Roedd yr orymdaith yn diweddu gydga adloniant gan y Moniars ar lwyfan cymunedol ger y sgŵar yn y dref, lle cafwyd cyfle i bawb gyd ganu ac ymunodd yr holl ysgolion, athrawon, rhieni a thrigolion y dref yn yr hwyl.   

Cafodd y trefniadau i’w gwneud ar y cyd ag athrawon y dalgylch a chynrhychiolaeth o’r Cyngor Ysgol.  Darparwyd fflagiau Cymru bychan i holl fynychwyr yr wyl, a paratowyd y plant ddarn creadigol ar gefn y fflag o dan y teitl ‘Dyma dw i’n ei garu am Gymru...’ o flaen llaw.  

Daeth detholiad o’r plant ar y llwyfan i ddatgan eu gwaith creadigol.  Gweler fideo yma :  https://www.facebook.com/Menter.Iaith.Mon/videos/1852310188112719/ 

Oherwydd y tywydd garw, roedd rhaid newid dyddiad yr orymdaith ac o’r herwydd ni lwyddodd Ysgol Gyfun Llangefni na Chanolfan Addysg y Bont ymuno yn y dathliadau.  

Niferoedd : 350 – 400 

Sylw gan un athro Ysgol Llangaffo : ‘Nid llawer o blant ein hysgol ni sydd wedi cael mynd i ŵyl lle mae na gerddoriaeth byw, safonol yn cael ei chwarae.  Dyma brofiad arbennig i’r plant, a gwell fyth fod eu profiad cyntaf o gerddoriaeth byw yn gyfrwng Cymraeg.  Gwych hefyd oedd y taflenni geiriau caneuon a ddarparodd y Fenter Iaith o flaen llaw, yn ogystal ag app Selog oedd yn cynnwys y gerddoriaeth er mwyn gallu ymarfer y canu yn ein gwersi yn yr Ysgol.  Mae’r plant i gyd yma’n canu’n anthem!’ 





		



		4. Caergybi

Annog hyd at 200 o bobl mewn 5 grŵp cymunedol i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gymuned gan gynnal 3 ymgyrch penodol erbyn Mawrth 2018



		Chwarter 1 



		



		

		Chwarter 2 

Cyfarfod cychwynnol Parêd Gŵyl Ddewi 2018 wedi ei gynnal ym18/09

Trafod trefniadau a syniadau posib gyda dros 15 yn bresennol o 6 mudiad/sefydliad yn ogystal ag ysgolion y dalgylch.

Cyfarfod nesa wedi ei drefnu at mis Hydref.



		



		

		Chwarter 3  

Wedi ymweld â chlwb cinio Canolfan Gwelfor yng Nghaergybi. Wedi sgwrsio dros baned gyda amryw o aelodau hŷn o’r gymuned, rhai yn Gymraeg a rhai yn ddi-Gymraeg gan ddefnyddio hyn fel cyfle i ymchwilio am y barodwydd y pensiynwyr i ddefnyddio’r Gymraeg a chymryd rhan mewn gweithgareddau Cymraeg fel ‘Bingo Cymraeg’ neu cael adloniant Cymraeg achlysurol yn y clwb cinio.



Trefniadau ar y gweill ar gyfer Dydd Gwyl Dewi gyda’r nod o dynnu grwpiau cymunedol imewn i addurno a harddu’r dref. Bydd Merched y Wawr Caergybi yn bartner pwysig  er mwyn gallu cynnig bunting i fusnesau’r dref addurno ei ffenestri/tu allan i’w busnesau ar gyfer Mawrth y 1af. 

Bydd y sesiynnau agored yn cael eu cynnal ym mis Ionawr a Chwefror a bydd yn hollol agored i’r gymuned, gan dargedu grwpiau lleol i gymryd rhan er mwyn adeiladu ar y berthynas yn lleol. Rydym hefyd wedi trefnu i ddosbarthiadau tecstiliau Ysgol Uwchradd Caergybi i gymryd rhan yn y weithgaredd er mwyn pontio rhwng y gymuned a’n pobl ifanc.



18/10/17 & 28/11/17 – Cyd-lynnu Pwyllgor Trefnu Parêd Gŵyl Dewi Caergybi

Parhau i gydlynu’r grwp er mwyn sicrhau gorymdaith cofiadwy gymunedol drwy gyfrwng y Gymraeg ac i annog gweithdrefnau Cymraeg / dwyieithog ymysg y partneriaid lleol. 



30/12 Cyfarfod cyntaTrefnu Cyngerdd Gwyl Dewi i’r gymuned yn Ysgol Uwchradd Caergybi

Cadarnhau cefnogaeth pennaeth YUC & uwch dim rheoli’r ysgol i ganiatau defnydd o’r ysgol a’r adnoddau ar gyfer cyngerdd Cymraeg cymunedol. Wrth ymwneud a’r trefniadau, anelu i gyflwyno gweithdrefnau Cymraeg wrth ymdrin a’r croeso, yr ymborth gan Gymdeithas Rieni Athrawon yr ysgol, y gwirfoddolwyr ifanc, a’r cyflwyniad o’r llwyfan.

		



		

		Chwarter 4 



9/1, 30/1, 20/2, 28/2, 20/3 - Cyd-lynu trefniadau Pared Caergybi

Hyrwyddo treftadaeth ac iaith ymysg y partneriaid wrth drefnu’r Pared. Cyfle i drafod yn y Gymraeg gyda phartneriaid nad ydynt bob tro yn arfer cael cyfarfodydd Cymraeg, codi hyder partneriaid i ymdrin â’r Gymraeg / dwyieithrwydd mewn cyfarfodydd. Cefnogi’r ysgolion a eirioli dros fuddiannau pobl ifanc y dref gan arwain at gefnogaeth drefol gadarn i’r Pared. Wedi cael cytundeb y FAW i fenthyg baner anferthol sy’n cael ei ddefnyddio yn y Stadiwm yng Nghaerdydd ond i ni dalu’r costau cludiant, felly uchafbwynt eleni oedd i Gyngor Tref Caergybi ystyried  y sefyllfa a buddsoddi dros £600 i brynu Baner 9x6m ar gyfer y Pared a digwyddiadau yn y dref.



1/3/18 wedi ei ohirio tan 8/3/18 – Cynnal Pared Caergybi

Drwy fod MIM yn cyd-lynu trefniadau Pared Caergybi gyda’r holl bartneriaid lleol mae modd sicrhau fod y Gymraeg yn flaenllaw yn y gweithdrefnau trefnu yn ogystal â bod yn iaith yn ganolog i’r dathlu gan fod yr ysgolion i gyd yn dysgu caneuon Cymraeg i’w canu ar hyd y stryd. Tua 400 o ddisgyblion a chymuned yn dod i’w gwylio.



25/1, 28/1 - Cyd-lynu trefniant Cyngerdd Mawreddog Caergybi ar gyfer 1/3/18

Trefnu cyngerdd o ganeuon Cymraeg gan artistiaid poblogaidd lleol Only Boys Aloud, Cor Meibion Caergybi, Brodyr Magee, & Sophie Jane yn ogystal â thalentau o’r ysgolion lleol. Y bwriad oedd dathlu talentau lleol yn y Gymraeg gan ysbrydoli’r disgyblion wrth berfformio gyda grwpiau profiadol/proffesiynol. Yn ogystal roedd yn gyfle i ddod a chyngerdd Cymraeg i ysgol uwchradd sydd wedi ei adnabod fel ysgol sydd â chynllun datblygu ysgol i ddatblygu’r defnydd a’r ethos Gymraeg. Yn anffodus oherwydd yr eira a chau'r ysgol roedd yn rhaid canslo’r cyngerdd 28/2/18 -  heb gyfle i aildrefnu. Roedd yr artistiaid eisoes wedi gwirfoddoli eu hamser ac mewn egwyddor wedi cytuno gwneud yn yr un modd 2019.



28/2/18 – Rhaglen “Help Llaw” i Gaergybi

Cefnogi ymgyrch MIM i ddenu gwirfoddolwyr, gwahodd Cwmni Boom - rhaglen “Help Llaw” gan gynnig profiad gwaith i ddysgwraig yn ein gweithgareddau teuluoedd yng Nghaergybi, yn ogystal â gweithgareddau yn Llangefni. Bu rhaid gohirio ail ran y rhaglen - sef gwirfoddoli yn ystod y Pared, oherwydd yr eira a’r aildrefnu. Darlledir y rhaglen ar fore Sul 8/4/18.



Sesiynnau creu addurniadau stryd 29/01/18, 5/2/18, 12/2/18.

Drwy gyd-weithio gyda Merched y Wawr a’r Ysgol Uwchradd trefnwyd sesiynau ‘galw mewn’ er mwyn rhoi cyfle i’r gymuned ddod ynghyd i greu fflagiau coch, gwyn a gwyrdd ar gyfer addurno ffenestru busnesau’r dref. Bwriad cynnig y fflagiau i’r busnes oedd eu hannog nhw i arddurno eu siop ar Gyfer y dathliadau Gwyl Ddewi. 

Daeth 3 disgybl o Ysgol Uwchradd Caergybi i greu y banneri a hefyd daethant o amgylch yr holl fusnesau i ddosbarthu y fflagiau gorffenedig.

Daeth 12 o wirfoddolwyr i greu y banneri a crewyd 100 o resi o’r fflagiau ar gyfer y gymuned.

		



		Pa dystiolaeth ychwanegol sydd gennych o ganlyniad i waith gwerthuso’r gweithgareddau/prosiectau a wnaed gennych e.e. astudiaethau achos, canlyniadau holiaduron ayyb.

Os yn cyflwyno tystiolaeth fel atodiadau, nodwch eu teitlau isod).



		

Nododd un o fynychwyr ifanc y gweithdai creu llythrennau ei fod yn falch o gael bod yn rhan o’r ŵyl genedlethol, doedd o rioed wedi meddwl fod yn Eisteddfod yn ŵyl fyddai’n berthnasol iddo, a doedd o chwaith rioed wedi mynychu Eisteddfod, ond roedd cael cymryd rhan mewn gweithdy oedd yn sicrhau effaith gadarnhaol a thrawiadol ar fynychwyr yr ŵyl yn gyffrous iawn iddo.


















		Maes Strategol 4: Y  Gweithle

Y Canlyniad a ddymunir:

Mwy o siaradwyr Cymraeg yn  defnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith.



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		1. Cynnal y cynllun Cymraeg yn y sector preifat yn nhref Caergybi gan gydweithio â hyd at 10 o fusnesau’r dref er mwyn dylanwadu ar eu defnydd o’r Gymraeg erbyn Rhagfyr 2017.



		Chwarter 1 

22/5/17 – Cwmni chwaraeon Score Sports Coaching – Pêl-droed y Wlad. 

Cefnogi menter newydd ddarparu hyfforddiant chwaraeon i blant ar ôl ysgol / iard ysgol ym Môn. Cynnal cyfarfodydd briffio ar ddisgwyliadau’r Siarter Iaith ac arsylwi gan gynnig adborth i sesiwn yn y Gymraeg i blant di-Gymraeg yn ysgol Santes Fair, Caergybi.



		



		

		Chwarter 2 

Gorffennaf-Awst 2017



Cynhaliwyd ymgyrch yn y dref yn y cyfnod yn arwain ar yr Eisteddfod er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg a chyfleoedd i fanteisio ar yr Eisteddfod.

Ymwelwyd â thros 30 o fusnesau yn dosbarthu adnoddau iaith gwaith



Lansiwyd ‘BOTWM’ (give your Welsh a push) - Botymau bach gyda recordiadau sain o frawddegau syml Cymraeg yn cael eu hadrodd gyda’r ystyr Saesneg wedi ei nodi ar y botwm. Rhoddwyd rhai o’r botymau yn bar Syched yn yr Eisteddfod ac mewn amryw o dafarndai a bwytai yr ardal. Roedd amryw o frawddegau ar y botymau gan gynwys archebu diod a gofyn am gyfarwyddiadau. Mae’n debyg bod y botymau yn dda am ddechrau sgwrs rhwng cwsmeriaid i siarad am yr iaith gyda’i gilydd. Ar hyn mae’r botymau dal o amgych y busnesau, gyda’r bwriad o’u hadnewyddu ar gyfer ymgyrch ‘Dymunwch Nadolig Llawen’ fydd yn digwydd gyda busnesau tref Caergybi.



		



		

		Chwarter 3 

Parhau i ymweld gyda busnesau tref Caergybi yn rheolaidd. 

Templed gyda chyfieithiadau syml i fusnesau wedi eu dosbarthu er mwyn hwyluso defnydd o’r Gymraeg ar eu rhwydweithiau cymdeithasol. Llawer o fusnesau yn yr ardal heb unrhyw un yn rhugl yn y Gymraeg yn rhan o’r busnes, felly roedd cynnig templedau gyda penawdau syml mewn Cymraeg o fudd iddyn nhw. Bydd ymgyrch Santes Dwynwen a Gŵyl Ddewi yn ffocws nesaf ar gyfer ymweld â’r busnesau a pharhau â’r gwaith hwn.

		



		

		Chwarter 4

Ymgyrch Santes Dwynwen 2018

Fel rhan o ddathliadau Santes Dwynwen cynhaliwyd cystadleuaeth yn y Stryd Fawr ble roedd y busnesau yn arddurnod eu ffenestri i’r thema Cariad a Chymraeg. Fe gymerodd 6 busnes rhan yn y gystadleuaeth sef:

U.B.AK.A, Affrican Orphans, Kalico, Ynys Môn Cakery, Kleiser’s a Siop Deunydd Ysgrifennu.

Disgyblion o’r Ysgol oedd yn beirniadu’r ffenestri a daeth Ynys Môn Cakery i’r brig.

Hefyd fel rhan o’r ymgyrch trefnwyd digwyddiad celf a chrefft yn yr Ysgol Uwchradd.

Bwriad y gystadleuaeth oedd dosbarthu gwybodaeth ac anoddau i helpu cynyddu defnydd o’r Gymraeg a chael sgwrs er mwyn deall eu anghenion. Roedd hefyd yn ffordd o fesur effaith defnyddio’r Gymraeg.



Mae cyswllt barhaus wedi bod a’r busnesau dros y flwyddyn diwethaf er mwyn cynnal y berthynas gyda’r busnesau.  Ymwelir â’r busnesau gyda nwyddau Cymraeg yn rheolaidd, ac felly mae’r busnesau yn ymwybodol o waith y Fenter Iaith ac yn gwybod gyda phwy i gysylltu am wybodaeth bellach. 

Ymwelwyd â’r busnesau sawl tro ar gyfer paratoadau Pared Gwyl Ddewi, i hywyddo digwyddiadau yn yr ardal ac i roi banneri iddynt arddurno ffenest y siop. Trefnwyd gweithdy pwrpasol gyda Merched y Wawr, Cymdeithas Brodwaith Cymru, y WI a’r Ysgol er mwyn creu cannoedd o bunting a cafodd pob busnes yn y dref y baneri arbennig hyn i addurno fel rhan o’r dathliadau. Anogwyd pawb hefyd i addurno eu ffenestri ar thema Gŵyl Ddewi. 

Dyma restr o’r busnesau ble mae cyfres o ymweliadau wedi eu cynnal er mwyn cefnogi a chynyddu defnydd o’r Gymraeg.



1.	Halo Salon

2.	Williams & Goodwin

3.	J.Raymond Jones (Cigydd)

4.	Kalico

5.	Ynys Môn Cakery

6.	Kleisers Jewelers

7.	Clare’s Shoes

8.	Oyster Catcher, 

9.	White Eagle

10.	Kleisers Jewellers







		



		2. Ymchwilio i ffynhonellau ariannol gan gynlluio a hywryddo ymgyrch  #CroesoCymraeg ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol gan gydweithio â 10 o fusnesau lletygarwch i hyrwyddo gwerth economaidd y Gymraeg erbyn Awst 2017.



		Chwarter 1 



Brecwast Busnes @ Oriel Ynys Môn, Llangefni

5/7/17



Cynhaliwyd Brecwast Busnes llwyddiannus dros ben fel rhan o ymgyrch #CroesoCymraeg yr Eisteddfod. 



Daeth 10 o fusnesau lleol i sgwrsio, hel syniadau, a cael eu hysbrydoli gan siaradwyr gwadd.  Un o’r siaradwyr gwadd oedd Dafydd Roberts o gwmni Sain, wnaeth agor llygaid pawb oedd yn bresennol i fanteision defnyddio’r Gymraeg fel USP yn eu cwmni.  Llwyddodd cwmni Cain i sicrhau stondin grefftau yn y babell grefftau yn yr Eisteddfod Genedlaethol hefyd, ac fe gytunodd y siop ddeunyddiau lleol i gefnogi a darparu defnydd rhad i gynnal y gweithdy ‘Ffoli ar Fflagiau’. 



Brecwast Busnes @ Gwesty Lastra, Amlwch

6/4/17



Bore cadarnhaol arall gyda Halen Môn yn trafod pwysigrwydd defnyddio’r Gymraeg mewn brandio byd-eang, a manteision gweud hynny i fusnes lleol fel Halen Môn.  Daeth 4 cwmni lleol arall, yn ogystal â chriw o 10 o bobl ifanc o YSTJ.



Byddwn yn gweithio gyda’r criw o bobl ifanc yma ar gynyddu defnydd o Gymraeg mewn busnesau lleol yn Amlwch o fid Medi ymlaen



		



		

		Chwarter 2

Ymgyrch #CroesoCymraeg. 

Sicrhawyd arian Leader i weithredu ymgyrch #CroesoCymraeg. Gorffennaf/Awst 2017



i. Dylunwyd taflen gweithgareddau i blant a rhieni ar gyfer bwytai yr ardal. Taflenni yn cynnwys cymeriadau cyfarwydd fel Magi Ann a Selog a nifer o weithgareddau hwyliog i blant bach a phlant ychydig hyn. Bwriad y taflenni yw annog sgwrs a modd i siaradwyr Cymraeg a’r di-Gymraeg ddefnyddio’r tafleni gan ddysgu ambell air newydd. Dosbarthwyd 2000 o daflenni yn mis Awst i 8 o fusnesau bwyd ardal Caergybi. Bydd mwy yn cael eu dosbarthu yn y chwarter nesaf gyda’r gwaith fydd yn digwydd gyda’r Sector breifat yn ardal Caergybi. 

ii. Sesiwn hanner diwrnod ar gyfer busnesau sector preifat ar ddefnyddio’r Gymraeg mewn busnes, gan ganolbwyntio ar yr Eisteddfod Genedlaethol cyn i’r Brifwyl gyrraedd Ynys Mon. Mynychodd 5 o bobl y cwrs. Adborth bositif gan y mynychwyr, yn nodi nad oeddent yn ymwybodol faint o bobl oedd yn mynychu Yr Eisteddofd Genedlaethol. 

iii. Derbyniodd yr Iorwerth Arms ym Mryngwran gymorth fel rhan o’r cynllun #CroesoCymraeg. Cynigwyd ddiod lleol am ddim i ddysgwyr Cymraeg oedd yn archebu drwy’r Gymraeg wrth y  bar. Y gobaith ydi dal i fwrw ymlaen gyda’r digwyddiadau Cymraeg a gynhaliodd y dafarn ar ôl yr Eisteddfod, a gobeithio cynnal digwyddiad arbennig i ddysgwyr Cymraeg.



		



		

		Chwarter 3 



Gweithio gyda 2 fusnes ychwanegol ar y prosiect #CroesoCymraeg sef Marram Grass ac White Eagle. 

Wedi dosbarthu 2000 o daflenni gweithgareddau bwrdd Cymraeg i blant i amryw o leoliadau bwyd dros yr ynys. Byddwn yn ail ddosbarthu rhain yn y gwanwyn.

Cynhaliwyd digwyddiad ar y 23 Tachwedd i ddathlu llwyddiant y prosiect ac estyn gwahoddiad i fusnesau yr ardal i glywed manteision Cymraeg mewn busnes. Gw. Isod astudiaethau achos 2 o’r busnesau.



Rydym yn parhau i ddatblygu’r brand yma er mwyn rhoi ymdeimlad o berchnogaeth i drigolion y dref wrth weithio gyda busnesau gan ddangos fod y Gymraeg yn arf marchnata. 

Roedd cyfle i’r busnesau i gyd drafod ar ddiwedd y noson gyda cyfle i bawb drafod unrhyw heriau oeddent yn ei wynebu gyda’r Gymraeg, ac roedd yn gyfle i’r fenter iaith gynnig cymorth a chyngor pellach.



		



		

		Chwarter 4 



Cyfnod gwerthuso y prosiect #CroesoCymraeg. Mae’r prosiect wedi llwyddo i:



1.	Dangos gwerth economaidd y Gymraeg i fusnesau wrth ddenu ymwelwyr a chwsmeriaid;

2.	Denu ymwelwyr yn ôl ar ôl yr Eisteddfod oherwydd profiad positif

3.	Ychwanegu naws i’r busnes – defnyddio’r Gymraeg fel USP

4.	Marchnata modern 

5.	Denu ystod eang o ymwelwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.



Mae’r busnesau wedi parhau i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu busnes ar ôl cyfnod yr Eisteddfod gyda dulliau marchnata modern yn cael eu defnyddio gan Catch22 wneud defnydd o’r hashnod #yagym fel rhan o’u marchnata ac i gyrraedd cynulleidfa Gymraeg – ni fyddai hyn wedi digwydd heb y prosiect.



Cynhaliodd Catch 22 noson arbennig ar gyfer Santes Dwynwen. Roedd y noson yn cynnwys bwydlen arbennig a telynores lleol yn cynnal adloniant gyda naws Gymreig a rhamantus.



		



		3. Cynnal cynllun Ymwybyddiaeth Iaith Gwaith gyda hyd at 10 o bobl ifanc mewn 2 ysgol Uwchradd gyda’r  nod o hyrwyddo manteision y Gymraeg mewn busnes yn eu dalgylchoedd nhw erbyn Medi 2017



		Chwarter 1

Cyfarfod cychwynnol gyda Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch a chriw o Fodedern.

Oherwydd gofynion arholiadau, Eisteddfod a gwyliau haf bydd hwn yn parhau yn yr Hydref.



		



		

		Chwarter 2 

		



		

		Chwarter 3  

Penodiad newydd rôl Swyddog Cymraeg a’r Sector Breifat (LLC) yn cynnig cyfle i gydweithio ar y cynllun hwn.  Cyfnod hyfforddiant ar hyn o bryd, gan gynnwys hyfforddiant creu cynnwys digidol fydd yn arf dda i addysgu’r bobl ifanc all wedyn fynd ati i greu cynnwys digidol ar fusnesau sy’n llwyddo yn y Gymraeg, yn ogystal â busnesau sy’n newydd i’r Gymraeg drwy gymorth y Swyddog newydd.  



		



		

		Chwarter 4 

		



		Pa dystiolaeth ychwanegol sydd gennych o ganlyniad i waith gwerthuso’r gweithgareddau/prosiectau a wnaed gennych e.e. astudiaethau achos, canlyniadau holiaduron ayyb.

Os yn cyflwyno tystiolaeth fel atodiadau, nodwch eu teitlau isod).



		



Astudiaeth Achos - Busnes Prosiect #Croeso Cymraeg...

Lansiwyd CroesoCymraeg nol ym mis Gorffennaf 2017 er mwyn hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r Gymraeg ymysg busnesau yn lleol i’r Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern yn ystod mis Awst eleni.



Agorodd Catch 22, Y Fali ei ddrysau am y tro cyntaf yn gynharach yn 2017. Yn fusnes teulu wedi ei sefydlu gan gogydd lleol, Neil Davies, ei bartner Mel Harley, a’i chwaer hi Ellie – mae eisoes wedi ennill ei blwyf fel un o fwytai poblogaidd yr ynys.

Wrth sefydlu’r bwyty roedd Neil a’i tîm yn awyddus i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn cael lle amlwg, ond heb yr hyder yn eu sgiliau iaith i wneud hynny yn llawn.

Roedd Croeso Cymraeg yn gyfle delfrydol iddynt felly ddefnyddio’r Gymraeg yn y busnes a chael cefnogaeth ymarferol i wneud hynny.

Meddai Neil: “Gyda’r Eisteddfod ychydig filltiroedd i fyny’r ffordd o’r bwyty, roedd yn ysgogiad i ni feddwl o ddifri am sut oeddem am sicrhau bod ni’n defnyddio mwy ar y Gymraeg yma.

“Trwy’r prosiect cawsom gymorth i gyfieithu ein bwydlenni a’n deunyddiau marchnata a chodi ymwybyddiaeth a chodi hyder ymysg ein staff. Heb os fe wnaeth wahaniaeth i ni yn ystod wythnos yr Eisteddfod – gyda nifer o’n cwsmeriaid yr wythnos honno, ac yn bwysicach, ers hyn-ny yn gwneud sylw am ba mor falch oeddent o’r gwasanaeth Cymraeg yn Catch 22.”

“Rydym yn falch iawn o’n hardal ac o ddefnyddio cynnyrch lleol o Ynys Môn. Gyda’n staff i gyd yn lleol hefyd - mae’n gwneud synnwyr felly i sicrhau bod y Gymraeg sydd yn rhan mor bwysig o fywyd yr ynys yn cael lle amlwg yn y bwyty.”



Yr Iorwerth Arms

Tŷ tafarn gymunedol yw’r Iorwerth, wedi ei brynu gan drigolion pentref Bryngwran, Ynys Môn yn 2015. Bellach mae’r dafarn yn hwb cymunedol ac yn ganolbwynt i weithgareddau yn y pen-tref.

Mae defnyddio’r Gymraeg wedi bod yn rhan bwysig a chanolog o’r busnes ers y cychwyn cyntaf. Mae gigs a digwyddiadau yn cael eu cynnal yn yr Iorwerth yn rheolaidd ac mae’r rhan fwyaf oh-onynt yn digwydd yn naturiol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn lleol yn 2017 – gwelodd y tîm gyfle i hyrwyddo’r dafarn ac i greu wythnos o ddigwyddiadau. Roeddent yn awyddus i fanteisio ar gynllun Croeso Cymraeg i godi ymwybyddiaeth o’u defnydd o’r Gymraeg ac i annog eraill i siarad Cymraeg yn y dafarn. Penderfynwyd felly i wneud cynnig arbennig i ddysgwyr, gyda diodydd am bris gostyngol wrth archebu yn Gymraeg.

Yn ôl Neville Evans, cadeirydd Pwyllgor yr Iorwerth: “Rydym wedi ein lleoli mewn cymuned Gymraeg yma ym Mryngwran – ac felly roedd gwneud yn siŵr bod yr iaith yn rhan o’n busnes a’r ffordd rydym yn gweithio o ddydd i ddydd yn beth gwbl naturiol.

“Roedd yr Eisteddfod yn gyfle gwych i ni hyrwyddo’r Iorwerth ac yn sgil hynny roedd cynllun Croeso Cymraeg yn gwneud gwaith pwysig o godi ymwybyddiaeth o’r manteision o ddefnyddio Cymraeg mewn busnes. I ni mae’n gwbl naturiol ac yn adlewyrchu’r gymuned ‘rydym yn rhan ohoni ac yn ffordd o ddangos parch at ein cwsmeriaid.”



Chwarter 4

Ynys Môn Cakery- yn siarad am ymgyrch Santes Dwynwen 2018 a dod yn gyntaf yn y gystadleuaeth arddurno ffenest

Dywedodd y perchennog Vicky Roberts “Roeddem yn falch iawn ein bod wedi dod yn gyntaf. Rydym yn ceisio defnyddio’r Gymraeg yn ein busnes pan fo’n bosibl. Mae’n braf gweld cystadlaethau fel hyn yn y dref. Fe wnaethon ni y mwyaf o Ddiwrnod Santes Dwynwen a chynnig pris arbennig am focs o chwe theisen, anrheg gret i berson arbennig.”
















		Maes Strategol 5: Gwasanaethau Cymraeg

Y Canlyniad a ddymunir:

Mwy o wasanaethau Cymraeg o safon uchel ar gael i’r cyhoedd a mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o’r gwasanaethau hynny.



		Targedau (ar ffurf CAMPUS)

		Cynnydd

		Targed yn rhedeg ar amser 

Ydy / Na



		1. Cydweithio gyda 10 o leoliadau gofal plant er mwyn cefnogi eu defnydd o'r Gymraeg gan ddatblygu pecynnau adnoddau a chefnogaeth bwrpasol ar eu cyfer erbyn Mawrth 2018.



		Chwarter 1 

Cyfarfod cyntaf MIM – Neuadd y Dref.

Sefydlu gweithgor strategol i ymdrin â bylchau yn y ddarpariaeth yn y Gymraeg i’r oed cyn-ysgol. Cydweithio â CSYM gan wahodd partneriaid strategol megis MYM, Cymraeg i Blant, Dechrau’n Deg, Llyfrgelloedd, Dysgu Cymraeg, Siarter Iaith. Sicrhau fod y gwaith yn bwydo i Fforwm Iaith Ynys Môn.  







		



		

		Chwarter 2

 26/7/2017 Rhyddhau Drafft Fframwaith Strategol

Wedi cydweithio gyda Swyddog o CSYM, i gloriannu mewnbwn y partneriaid, rhyddhau Drafft Fframwaith Cymraeg i Deuluoedd Môn.



26/7/2017 

Cynnal cyfarfod strategol defnyddio’r Gymraeg mewn lleoliadau plant. Cydlynu cyfarfod rhwng CSYM/Dechrau’n Deg BWJ a Phrifysgol Bangor - Dysgu Cymraeg IG - i adnabod y cyfleoedd hyfforddiant Cymraeg a chodi hyder defnyddio Cymraeg i staff meithrinfeydd Dechrau’n Deg & sector breifat Môn.

13/9/2017 Cadarnhau Camau Gweithredu’r Bartneriaeth CID.

Ail gyfarfod y bartneriaeth i gytuno ar meysydd cydweithio ag amserlen i wneud mwy i hwyluso mynediad at y Gymraeg i deuluoedd.

		



		

		Chwarter 3 



4/10/17 Cyflwyniad i staff hyfforddi blynyddoedd cynnar Coleg Llandrillo Menai

Cyflwyno’r staff hyfforddi blynyddoedd cynnar i’r adnoddau a’r ddarpariaeth gall MIM eu cynnig gan gynnwys Selog, ymwybyddiaeth iaith, a chyfleoedd gwirfoddoli/profiad gwaith gyda MIM.



1/11/17 - Cydweithio ag asiantaethau yn targedu difreintedd yn Amlwch

Cyflwyno gwybodaeth o’r stondin i aelodau’r cyhoedd, a chyfathrebu gwasanaeth MIM ac adnoddau Cymraeg perthnasol i bartneriaid yn bresennol mewn digwyddiad i gefnogi pobl sy’n derbyn Credyd Cynhwysol.



29/11/17 - Cydlynu Cyfarfod Partneriaeth Cymraeg i Deuluoedd

Gweler y diweddariad ar y camau gweithredu - mae’r bartneriaeth hon eisoes wedi ennill ei phlwy gyda sawl esiampl bellach o gydweithio mwy effeithio a chyflawni mwy ar y cyd nag asiantaethau unigol. Mae esiamplau yn cynnwys:

	Rhannu cynlluniau rhwng MIM, Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin a Dechrau’n Deg i adnabod cyfleoedd cyd-weithio, osgoi dyblygu a clash dyddiad/amser/lleoliad. 

	Cyfleodd sydd wedi codi yw gwahoddiad gan Siarter Iaith a Chyngor Sir Ynys Môn i MIM gyflwyno adnoddau a chyfleodd Cymraeg i ysgolion/teuluoedd/cymunedau mewn 2 gyfarfod 5/10 - un i benaethiaid ac un i gydlynwyr Siarter Iaith yr ysgolion a’r dalgylch. 

	Cyflwyno Dechrau’n Deg a’r Gwasanaeth Maethu i gyfleoedd Cymraeg yn y Gweithle gan gynrychiolydd Dysgu Cymraeg.

	Gwahoddiad i MIM gyflwyno ymwybyddiaeth iaith i rieni maeth.

	Cyfle i gyfuno amcanion cynllun chwarae Cyngor Sir Ynys Môn gyda chodi hyder a rhannu arfer dda defnydd o’r Gymraeg yn y teulu.

	Gwahoddiad gan CSYM i MIM roi hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith i ddarparwyr gofal blynyddoedd cynnar yr ynys.



20/11/17 & 21/11/17 - 3 sesiwn hyfforddiant i staff Blynyddoedd Cynnar Môn

Yn hytrach na mynychu lleoliadau unigol – gweithredwyd yn fwy strategol. 

Hyfforddi tua 70 o ymarferwyr blynyddoedd cynnar gyda 2 sesiwn i ymarferwyr Cymraeg neu ddwyieithog a’r 3ydd sesiwn ar gyfer ymarferwyr di-Gymraeg.

 Hyfforddiant yn cynnwys ymwybyddiaeth o ddisgwyliadau’r Llywodraeth, disgwyliadau rhieni am blant dwyieithog, a’r gefnogaeth sydd ar gael gan gynnwys adnoddau trochi yn y Gymraeg hyd yn oed i ymarferwyr di-Gymraeg ee Cyw S4C, apiau, cds cerddoriaeth ayb. 

Yr ymateb yn gadarnhaol iawn gan gynnwys cais gan 3 o ddarparwyr di-Gymraeg i gyflwyno ac arddangos i’r staff sut i ddefnyddio apiau Selog a Magi Ann gyda phlant bach. Hefyd yn answyddogol dywedodd pennaeth sydd yn asesu un o’r darparwyr a oedd yn drafferthus ynglŷn â’r Gymraeg fod yr hyfforddiant wedi cael effaith gyda’r staff sy’n medru Cymraeg bellach yn defnyddio eu Cymraeg gyda’r plant a bod y rheolwraig ddi-Gymraeg wedi canmol yr hyfforddiant ac yn awyddus i ddangos eu bod yn defnyddio’r adnoddau. 



Roedd y mynychwyr yn cynnwys darparwyr o leoliadau ar draws yr ynys (Mudiad Meithrin, PPA, meithrinfeydd preifat) yr unig fylchau amlwg oedd darparwyr blynyddoedd cynnar Dechrau’n Deg Caergybi canolfan Jesse Owens a Anglesey Childcare dan ofal MonCF yng Nghaergybi (Communities First - Bellach Communities Forward).

 Mae’r cynnig wedi ei wneud eisoes i hyfforddi’r staff yma yn y safle gwaith i sicrhau fod y mwyafrif llethol o ddarparwyr Môn wedi derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith sy’n arwain at ddefnyddio mwy o Gymraeg llafar yn ogystal â defnyddio technegau ac adnoddau er mwyn trochi’r plant yn fwy effeithiol yn y Gymraeg er mwyn arwain at ddwyieithrwydd rhugl.



		



		

		Chwarter 4 



19/2/18 - Cyflwyniad am gynnal dwyieithrwydd yn y teulu a'r gymuned i gymorthyddion Llanfairpwll

Ymatebwyd i bryder rhieni am leihad yn y Gymraeg ar yr iard/chwarae cymunedol, a’r pennaeth i hyfforddi cymorthyddion yr ysgol er mwyn sicrhau cefnogaeth gadarn i gynnal y Gymraeg. Dealltwriaeth a chefnogaeth dda o drochi yn y dosbarth ond diddordeb yn yr adnoddau newydd megis apiau a’r rhesymu i ddefnyddio gyda phlant i annog y plant sy’n medru’r Gymraeg i’w rannu gydag eraill er mwyn cynnig cyfle cyfartal i ddod yn ddwyieithog i blant o gartrefi di-Gymraeg. Hyfforddi 11 cymhorthydd.



21/2/18 - Fforwm Teuluoedd - Cyfarfod i adolygu ein camau gweithredu ar y cyd.

Mae’r Fforwm Cymraeg i deuluoedd bellach wedi ennill ei blwy fel fforwm i drafod darparu gwasanaethau heb ddyblygu a chan hyrwyddo cydweithio. Cofnod o Gamau Gweithredu diweddaraf y Fforwm ar gael. Yr aelodau bellach yn cynnwys: Menter Iaith, Mudiad Meithrin, Cymraeg i Blant, Dechrau’n Deg, CSYM - Addysg, CSYM - Teuluoedd Môn, Maethu Môn, Siarter Iaith Môn, Coleg Menai GLLM, a Dysgu Cymru. Materion trafod diweddaraf yw sut i gefnogi MM wrth sefydlu 2 gylch newydd ar yr ynys a recriwtio ar gyfer Clwb Cwtsh, sut i gydweithio gyda Dysgu Cymraeg ar gyfer Cymraeg i Deuluoedd, a sut i godi ymwybyddiaeth iaith ymhlith staff Dechrau’n Deg Caergybi a darparwyr preifat, sut i gefnogi ysgolion ar eu hagwedd cymunedol o’r Siarter Iaith, sicrhau cydweithio pan mae gorgyffwrdd rhwng gweithgareddau ee Cymraeg i Blant / Dechrau’n Deg / CSYM / Menter Iaith.



27/2/18 - Hyrwyddo defnydd o apiau Cymraeg – Selog & Magi Ann – ar y cyd gyda Macsen – gwasanaeth Cymraeg gwasanaeth iechyd Betsi Cadwaladr. 

Cyfle i gyd-weithio gyda’r Bwrdd Iechyd wrth iddynt hyrwyddo gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg gan ddefnyddio eu cymeriad - draig o’r enw Macsen. Cyfle i hyrwyddo apiau / adnoddau Cymraeg at ddefnydd plant yn eu gwlâu yn Ward y Plant ar y diwrnod ond hefyd i’r staff cefnogol. Trafod gydag uned Gymraeg yr awdurdod am 2 hanes yn ein cyrraedd drwy rieni am ymwelwyr iechyd yn cynghori rhieni i beidio parhau gyda’r Gymraeg er mwyn peidio amharu a datblygiad plentyn (cf barn arbenigwr ar ddwyieithrwydd Yr Athro Colin Baker). Nid am fynd ar ôl unigolion ond yn hytrach cynnig sesiwn ymwybyddiaeth iaith fel rhan o hyfforddiant ymwelwyr iechyd. I’w drefnu 2018/19. Yr Awdurdod yn cadarnhau nad oes neb chwaith yn cyflawni rôl Twf o ran sesiynau ymwybyddiaeth iaith / darbwyllo siarad Cymraeg os yn bosib, gyda darpar-rieni. O weithio ar lawr gwlad - adnabod ei fod yn llawer anoddach newid arfer nag ydi o i lywio barn cyn dechrau - trafodaeth bellach mentrau iaith / Mudiad / Cymraeg i Blant / Awdurdodau Iechyd & Llywodraeth?

[Data Trydar: argraffiadau 2570 & Ymwneud 36 (total engagement)]



15/1/2018 - Benllech Playgroup

Yn dilyn yr hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i staff, gwahoddiad i arddangos defnydd o’r adnoddau a’r potensial o ddefnyddio apiau Selog a Magi Ann. Cyfle da i gyflwyno mwy o Gymraeg i’r ddarpariaeth ym Menllech sydd bellach heb Gylch Meithrin. 

[Data Trydar: 2909 argraffiadau  & Ymwneud 18 (total engagement). Facebook: cyrraedd  1108& Clicio ar y neges  157  & Rhannu/ ymateb 10.]



16/1/18 - Rhieni Maeth – hyfforddiant ar gefnogi plant dwyieithog (targedu)

Prinder teuluoedd sy’n medru’r Gymraeg i faethu ym Môn, felly'r mwyafrif o blant mewn cartrefi di-Gymraeg ag eto angen cefnogaeth wrth fynychu ysgolion dwyieithog. Yr hyfforddiant mwyaf heriol eleni, wrth i ddau deulu di-Gymraeg ategu ystrydebau am y Gymraeg mewn ysgolion ee cosbi am beidio siarad Cymraeg ar yr Iard / dim yn cael mynd i doiled / problemau cymdeithasol yn deillio o beidio siarad Cymraeg ayb. Yn yr un modd un yn cwestiynu’r angen i ddysgu Cymraeg o gwbl os am gyflogau uwch yn Llundain. Ag eto gyda ffeithiau parod, cyfle gwych i wyntyllu’r ofnau / pryderon ac i ddiweddu gyda chynulleidfa nad oedd yn teimlo cymaint o fygythiad ac yn barod i ddefnyddio adnoddau Cymraeg. Nifer yn cysylltu’n unigol wedyn drwy e-bost am gefnogaeth neu eglurhad ar faterion yn ymwneud a’r Gymraeg. ee “I am interested in Welsh for adults, if you do put on a course. My husband is a Welsh speaker so the Welsh Language is encouraged with the child in our care. Many thanks.” “I found your presentation very interesting and really worthwhile, especially as I currently have a child in my care being taught through the medium of Welsh at Ysgol David Hughes. I previously had a child with me for 3 full years at Ysgol Morswyn, and it was a point of interest for me that the children were speaking Saesneg in the playground, but my experience was far different than some experiences shared this morning, because the school operated a theme of "Encouraging the children to use Welsh during the break times", rather than any form of pressure or discipline. I thought they had a good balance in their management of the situation, and also provided a setting for Welsh learning for parents.”

Mae’r cwestiwn am sut yr ydym am gefnogi rhieni maeth (ymddengys canran uchel yn unigolion heb fagwraeth yng Nghymru – felly angen fwy o gefnogaeth i gynnal plant mewn addysg ddwyieithog) a rhieni ‘Home Schooling’ yn rhywbeth i’w drafod yn genedlaethol gyda Mentrau Iaith eraill.



22/1/18 - Llandegfan Playgroup

Eto yn dilyn hyfforddiant, gwahoddiad gan y staff i arddangos defnydd o apiau er mwyn cynyddu’r defnydd o Gymraeg yn y ddarpariaeth.

[Data Trydar: argraffiadau 1467 & Ymwneud 36 (total engagement). Facebook: cyrraedd 923 & Clicio ar y neges 76 & Rhannu/ ymateb 21.]



29/1/18 - Parc y Bont Meithrin

Yn dilyn cefnogaeth drwy gynnal stondin yn ffair yr ysgol, gwahoddiad i arddangos defnydd o apiau yn y Cylch Meithrin. Un aelod o staff yn ddysgwraig cynnar ac am elwa yn fawr o ddefnyddio ap Selog & Magi Ann i sicrhau modelu iaith gywir i’r plant.

[Data Trydar: argraffiadau 1590 & Ymwneud 37 (total engagement). Facebook: cyrraedd  992 & Clicio ar y neges 123 & Rhannu/ ymateb 28.]

		



		Pa dystiolaeth ychwanegol sydd gennych o ganlyniad i waith gwerthuso’r gweithgareddau/prosiectau a wnaed gennych e.e. astudiaethau achos, canlyniadau holiaduron ayyb.

Os yn cyflwyno tystiolaeth fel atodiadau, nodwch eu teitlau isod).



		

O ganlyniad i sefydlu grŵp o bartneriaid sy’n gweithio i gefnogi teuluoedd ac hefyd y Gymraeg, mae fframwaith cefnogi troglwyddo’r Gymraeg wedi ei chreu gyda phartneriaid yn cytuno ar bwyntiau gweithredu a ffyrdd gydweithio effeithiol. Bydd y fframwaith hon yn gweithredu fel is-gynllun ar gyfer y Strategaeth Sirol, ac yn cyfrannu at y weledigaeth yn ehangach, yn dwyn y teitl : Copi Fframwaith Cymraeg Teuluoedd



Gweler hefyd : 



Canlyniadau Sesiynau Ymwybyddaieth Iaith cychwyn siwrne Uwchradd (bl7) Môn (Bodedern, Caergybi, Amlwch – yn gyflawn)

Gwerthusol Cynllun Teuluoedd Môn

Gwerthuso Clapio Wyau
















DATGANIAD

Yr wyf yn gwneud hawliad ar ran Menter Môn ar gyfer grant sydd yn ddaliadwy o dan y rhaglen grant isod. Rwyf yn cadarnhau hyd eithaf fy ngwybodaeth a chred:

a) Mae’r wybodaeth a roddir yn gywir.

b) Mae’r grant sydd yn cael ei hawlio o fewn terfynau gwariant a gymeradwywyd

c) Rwyf gyda’r hawl awdurdodedig i gyflwyno a hawlio cyllid gan Lywodraeth Cymru ar ran y sefydliad a enwir uchod

ch) Rwyf wedi cynnwys Ffurflen hawlio taliad cyllidol a dangosyddion (Atodiad 1 a 2) gyda’r ddogfen hon.



		

 Enw (Printiedig):  Dafydd Gruffydd



		

 Swydd:  Rheolwr Gyfarwyddwr



		

 Dyddiad: 06/04/18
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CYNLLUN llesiant
GWYNEDD a Môn


2018BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD A MÔN







CYNLLUN
Llesiant
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a 
Môn yn ymrwymo i gyflawni newidiadau cadarnhaol 
i sicrhau’r dyfodol gorau posib i gymunedau ar 
draws y ddwy sir drwy’r Cynllun Llesiant hwn. Y nod 
yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau 
trigolion gan sicrhau bod darparwyr gwasanaethau 
cyhoeddus yn cydweithio i gyflawni uchelgais ar 
gyfer y rhanbarth cyfan.


Mae gennym gymunedau cryf a balch, gyda 
thraddodiad o helpu’n gilydd ac o gydweithio. Bydd 
rôl y cymunedau hyn yn ganolog wrth gyflawni’r 
amcanion llesiant sydd wedi eu gosod yn y cynllun 
hwn.


Mae ymgysylltu gyda chymunedau yn greiddiol i 
lwyddiant y cynllun, ac mae’r Bwrdd yn ymrwymo 
i  ddarparu arweiniad clir er mwyn cyrraedd 
ei amcanion. Fel aelodau byddwn yn cymryd 
cyfrifoldeb gyda’n gilydd i wireddu’r cynllun a 
byddwn yn cyd-weithio gyda phartneriaid i wella 
llesiant trigolion a’n cymunedau.


Fodd bynnag, mae’n bwysig pwysleisio na 
ddylid ystyried y Cynllun hwn ar ei ben ei hun 
ac nid yw’n ceisio cwmpasu holl wasanaethau a 
gweithgareddau’r cyrff cyhoeddus sy’n gweithio 
yng Ngwynedd a Môn. Bydd y sefydliadau unigol 
yn parhau i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau 
fydd yn cyflawni eu hamcanion llesiant unigol yn 
ogystal â chyfrannu at amcanion llesiant y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 


Ffion Johnstone
Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  
Gwynedd a Môn







Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 
2015 
Bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(2015) yw gwella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.


Mae’r Ddeddf yn amlygu saith nod llesiant 
(gweler llun isod) a phump ffordd o weithio er 
mwyn rhoi pwrpas cyffredin i gyrff cyhoeddus. 
Mae hefyd yn ceisio sicrhau ein bod yn well ar 
wneud penderfyniadau drwy osod dyletswydd ar 
sefydliadau i feddwl am yr hir-dymor, i gydweithio, 
ac i ystyried pobl o bob oedran wrth ddatrys ac 
atal problemau.


Gyda’i gilydd, mae’r saith nod llesiant a’r pump 
ffordd o weithio wedi eu cynllunio i gefnogi cyrff 
cyhoeddus i gwrdd ag anghenion presennol eu 
cymunedau, a sicrhau nad yw penderfyniadau 
heddiw yn niweidiol i genedlaethau’r dyfodol.


Mae’r Ddeddf hefyd wedi sefydlu Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal 
awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn sicrhau 
bod cyrff cyhoeddus yn cydweithio i greu dyfodol 
gwell ar gyfer pobl Cymru. Fel rhan o hyn mae’n 
rhaid i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus asesu 
llesiant eu hardaloedd a chreu Cynllun Llesiant 
gyda’r nod o wella cymunedau.


Rhaid i’r Byrddau ystyried amrywiaeth o 
ddeddfwriaethau eraill sydd hefyd wedi eu llunio 
i wella gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r rhain yn 
cynnwys:


• Deddf Newid Hinsawdd 2008
• Deddf Safonau a Fframweithiau Ysgolion 1998
• Deddf Gofal Plant 2006
• Mesurydd Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 


(Cymru) 2014
• Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998
• Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016
• Deddf Cynllunio (Cymru) 2015


Gyda hyn oll mae’r Cynllun Llesiant yn cael ei 
ddatblygu mewn cyd-destun cenedlaethol a 
rhyngwladol gymhleth – gydag ansicrwydd 
economaidd a gwleidyddol yn rhoi pwysau 
ychwanegol ar wasanaethau ac yn cael effaith  ar 
gymunedau yn lleol ac ar draws Cymru.


Cymru 
gydnerth


Cymru 
iachach


Cymru sy'n 
fwy cyfartal


Cymru o 
gymunedau 


cydlynus


Cymru â 
diwylliant bywiog 
lle mae'r Gymraeg 


yn ffynnu


Cymru sy'n 
gyfrifol ar lefel 


fyd-eang


Cymru 
lewyrchus







Aelodaeth 
Bwrdd   
Gwasanaethau 
Cyhoeddus
Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a 
Môn wedi penderfynu gweithio gyda’i gilydd fel un 
Bwrdd i gyflawni eu hamcanion.


Aelodau statudol y Bwrdd yw:


• Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
• Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
• Cyfoeth Naturiol Cymru


Yn ogystal â’r aelodau statudol, mae’n ddyletswydd 
ar y Bwrdd i wahodd unigolion a chyrff eraill i gyd-
weithio. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd a Môn wedi gwahodd y sefydliadau 
canlynol fel aelodau gwadd:


• Llywodraeth Cymru
• Heddlu Gogledd Cymru
• Iechyd Cyhoeddus Cymru
• Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
• Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
• Mantell Gwynedd
• Medrwn Môn
• Gwasanaeth Prawf Cymru
• Prifysgol Bangor
• Cartrefi Cymunedol Gwynedd
• Grŵp Llandrillo Menai


Bydd cyfle i wahodd cyrff/ mudiadau/ sefydliadau/
partneriaid eraill i eistedd ar Fwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Gwynedd a Môn yn y dyfodol wrth i 
amcanion a gweithrediadau penodol ddod i’r amlwg.







Asesiad o   
Lesiant 
Lleol
Ym mis Mai 2017 cyhoeddwyd Asesiad o Lesiant Lleol 
ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn. Penderfynodd Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn rannu’r 
ddwy sir yn 14 o ardaloedd llai a chafodd gwaith 
ymchwil ei wneud er mwyn deall a dysgu mwy am 
lesiant yr ardaloedd hynny. Roedd wyth o’r ardaloedd 
yma yng Ngwynedd a chwech yn Ynys Môn.


Unwaith roedd y data wedi ei gasglu a’r gwaith 
ymchwil wedi ei gwblhau cynhyrchwyd llyfrynnau 
unigol ar gyfer pob un o’r 14 ardal. Roedd y llyfrynnau 
yn edrych ar lesiant yng nghyd-destun y pedwar 
prif bennawd yn y Ddeddf – sef Cymdeithasol, 
Economaidd, Amgylcheddol a Diwylliannol. Mae 
pennawd ychwanegol wedi ei ychwanegu, sef 
‘Poblogaeth a Iaith’ gan fod y Bwrdd yn cydnabod 
pwysigrwydd y thema benodol yma i’r ardal.


Cafodd 28 o sesiynau cyhoeddus eu cynnal, dau ym 
mhob un o’r ardaloedd, i gasglu mwy o wybodaeth 
ac i roi cyfle i drigolion i leisio barn. Gofynnwyd i 
bobl a oeddent yn adnabod eu hardal o’r llyfrynnau, 
beth oedd yn bwysig iddynt, a beth oeddent yn hoffi 
am eu cymuned yn ogystal â beth fyddent yn hoffi 
ei weld yn newid. Gofynnwyd hefyd beth oedd yn 
bwysig o ran llesiant yr unigolyn a llesiant cymunedol.


Roedd hi’n bwysig i glywed lleisiau amrywiol ar draws 
yr ardal – felly cynhaliwyd sesiynau mewn ysgolion a 
chyda grwpiau cymunedol hefyd. Yn ogystal roedd 
trafodaethau rhanbarthol gyda grwpiau anoddach i’w 
cyrraedd.


Roedd ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol a 
chafwyd erthyglau yn y wasg leol ac ar wefannau 
partneriaid er mwyn hyrwyddo’r asesiad ac i annog 
trigolion i gwblhau holiadur ar-lein ynglŷn â’u 
hardaloedd nhw.


Mae’r llyfrynnau gwybodaeth ar gyfer pob ardal yn 
parhau i fod ar gael ar y wefan.


www.LlesiantGwyneddaMon.org. W
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Beth yw 
Llesiant?
Nid oes un diffiniad pendant o ‘lesiant’. Mae 
trafodaethau cyson ynglŷn â’r ystyr ac mae’n 
debyg bod llesiant  yn golygu rhywbeth 
gwahanol i bawb. Gall llesiant ddisgrifio’r 
pethau hynny sy’n effeithio ar ba mor dda yw 
bywyd unigolyn. Mae’n llesiant personol yn 
gallu cynnwys teimladau o hapusrwydd, safon 
bywyd, a’r cysyniad o fyw bywyd i’r eithaf. 
Mae’n cymunedau, ein diwylliant, ein hiechyd, 
yr amgylchedd, a’r economi oll yn effeithio ar 
lesiant a safon bywyd. Mae beth sy’n bwysig i 
lesiant personol hefyd yn debyg o newid fel mae 
rhywun yn mynd trwy’r gwahanol gyfnodau o 
fywyd. Mae’n dilyn hefyd fod llesiant personol 
pobl yn cael effaith ar lesiant eu teuluoedd, y 
cymunedau a’r ardaloedd maen nhw yn rhan 
ohonynt.


Beth yw llesiant 
i bobl Gwynedd a 
Môn?
Dyma flas ar yr hyn a ddywedodd ein trigolion:


Beth sy’n braf am fyw yn eich ardal chi?


Mae’r ffaith bod hon yn ardal Gymreig gyda chanran 
uchel yn siarad Cymraeg,  ac ysbryd cymunedol cryf 
yn bwysig i bobl. Nododd nifer bod cael byw mewn 
ardal ddiogel yn bwysig iawn hefyd, yn ogystal â’r 
amgylchedd naturiol a’r golygfeydd o’u cwmpas.


Beth sydd ddim cystal?


Mae diffyg swyddi o safon uchel yn bryder i 
drigolion. Nodwyd hefyd bod y pellter oddi wrth 
wasanaethau a chyfleusterau a diffyg trafnidiaeth 
gyhoeddus addas yn broblem. Ffactorau eraill oedd 
yn achosi pryder oedd prisiau uchel ar gartrefi ac 
eiddo, ac edrychiad strydoedd mewn ambell i dref.


Beth sy’n hybu eich llesiant ac yn cyfrannu at 
ansawdd bywyd yn eich ardal?


Mae’r cyfle i wneud gweithgareddau awyr agored, 
yr amgylchedd naturiol, cyfleusterau lleol, ac ysbryd 
cymunedol i gyd yn ffactorau sy’n cael effaith 
gadarnhaol ar lesiant trigolion yr ardal. Mae hyn oll yn 
ogystal â chefnogaeth teulu, ffrindiau a chymdogion 
yn cyfrannu at hybu llesiant ac yn gwella ansawdd 
bywyd pobl Gwynedd ac Ynys Môn. 


Beth fyddech chi’n ei newid am eich ardal i’w 
wneud yn lle brafiach i fyw?


Y ffactorau y byddai trigolion yn eu newid am 
eu hardal fyddai trafnidiaeth gyhoeddus, creu 
mwy o swyddi gyda chyflogau uwch, datblygu 
gweithgareddau a chyfleusterau lleol a gwella 
edrychiad strydoedd. 







BETH OEDD YR ASESIAD YN EI 
DDWEUD WRTHYM AM LESIANT EIN 
HARDALOEDD?
Man cychwyn oedd yr asesiad – braslun o lesiant yr ardal a oedd yn mynd law yn llaw â’r llyfrynnau ardal er 
mwyn helpu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i ddeall Gwynedd a Môn yn well.


Wedi ystyried y data a barn pobl yn lleol, daeth y Bwrdd i gasgliad ar brif negeseuon yn yr asesiad, sef: 


  1. Yr angen i gynnal ysbryd cymunedol iach    
  2. Pwysigrwydd gwarchod yr amgylchedd naturiol   
  3. Deall effaith newidiadau demograffeg    
  4. Gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg   
  5. Hybu defnydd adnoddau naturiol i wella iechyd a   


 llesiant yn yr hir dymor   
  6. Gwella cysylltiadau trafnidiaeth i alluogi    


 mynediad at wasanaethau a chyfleusterau   
  7. Yr angen am swyddi o safon uchel a chartrefi   


 fforddiadwy i bobl leol    
  8. Effaith tlodi ar lesiant   
  9. Sicrhau cyfle i bob plentyn lwyddo   


Dyma’r prif negeseuon a ddaeth i’r amlwg ond mae’r Bwrdd yn cydnabod bod ffactorau eraill pwysig heb eu 
hamlygu. Mae’n bosib mai un o’r rhesymau am hyn yw bod y gweithredu sydd eisoes yn digwydd yn effeithiol 
ac yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau trigolion. 


Bydd y Bwrdd yn adolygu’r data yn yr Asesiad yn rheolaidd ac yn ymateb i unrhyw newidiadau 
sylweddol sydd heb eu hadnabod eisoes fel blaenoriaethau o fewn y cynllun hwn.


Yn yr un modd, bydd y Bwrdd yn gweithio i gael dealltwriaeth mwy manwl ar ddatblygiadau a heriau 
i’r dyfodol a all gael effaith ar lesiant yr ardal. Mae’r rhain yn cynnwys Wylfa Newydd, gadael yr Undeb 
Ewropeaidd ac effeithiau newid yn yr hinsawdd, fel llifogydd.







Datblygu’r 
Cynllun
Sut cafodd yr Amcanion 
Llesiant eu cytuno arnynt?
Gyda naw prif neges wedi eu hamlygu yn yr Asesiad Llesiant cynhaliwyd cyfres o weithdai dros haf 2017 er 
mwyn canfod barn ynglŷn â pha feysydd i flaenoriaethu. Roedd y gweithdai yn agored i gyrff cyhoeddus, y 
trydydd sector, cynghorau tref a chymuned a grwpiau cymunedol. 


Cynhaliwyd 18 gweithdy i gyd, dau ar gyfer pob un o’r negeseuon.


Edrychodd y gweithdai ar pob un o safbwynt:


a) uchelgais
b) dylanwad y Bwrdd
c) cadarnhau a ddylai’r neges fod yn amcan llesiant 
d) sut all aelodau’r Bwrdd gyd-weithio er mwyn gwneud gwahaniaeth i drigolion 


Cafodd crynodeb o’r ymatebion ei gyflwyno i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a phenderfynwyd ar ba 
negeseuon y dylid eu blaenoriaethu  ar gyfer y Cynllun Llesiant hwn.







1. Yr angen i 
gynnal ysbryd 
cymunedol iach 
Mae’n amlwg bod ysbryd cymunedol iach yng 
Ngwynedd a Môn – gyda phob un o’r 14 ardal yn 
dweud mor ganolog yw hyn i’w llesiant. Mae’n 
bwysig bod yr ysbryd hwn yn cael ei feithrin a’i hybu 
er mwyn creu cymunedau ac ardaloedd llewyrchus a 
chynaliadwy sy’n hyderus i wynebu heriau’r dyfodol.


Mae’r Bwrdd yn gweld cymunedau iach fel sail i 
gyflawni blaenoriaethau dros y blynyddoedd nesaf, 
felly bydd aelodau yn cyd-weithio i atgyfnerthu’r 
cryfderau hynny o fewn ein cymunedau. 


Bydd y gwaith o gyflawni’r blaenoriaethau a chynnal 
cymunedau iach yn digwydd law yn llaw gyda’r 
cymunedau hynny.


2. Pwysigrwydd 
gwarchod yr 
amgylchedd 
naturiol
Mae amgylchedd naturiol Gwynedd a Môn yn 
bwysig iawn i lesiant, diwylliant, iechyd ac economi'r 
ardal. Mae gennym gynefinoedd arbennig ar draws 
y ddwy sir sy’n asedau naturiol pwysig ac yn gartref i 
amrywiaeth o fywyd gwyllt, ac yn cyfrannu at lesiant 
yr ardal a’r boblogaeth yn ehangach. Mae ardaloedd 
eang o Wynedd a Môn hefyd wedi eu dynodi 
oherwydd pwysigrwydd tirlun neu gadwraeth sy’n 
adlewyrchu gwerth yr amgylchedd naturiol yma.


Mae’n hinsawdd yn newid ac mae'n debygol iawn 
y bydd yn parhau i wneud hynny – gyda lefel y môr 
yn codi a mwy o ddigwyddiadau tywydd eithafol 
fel llifogydd. Bydd hyn yn effeithio ar lesiant ein 
cymunedau a’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu  
ac oherwydd hyn bydd yn flaenoriaeth i'r Bwrdd.


Mae’r Bwrdd yn ystyried bod gwarchod yr 
amgylchedd naturiol yn rhan amlwg o gyflawni 
ei flaenoriaethau a bydd yn thema cyffredin sy’n 
rhedeg ar draws yr holl amcanion llesiant.







3. DEALL EFFAITH 
NEWIDIADAU 
DEMOGRAFFEG 
Mae poblogaeth Gwynedd a Môn yn mynd yn hŷn, 
tra bod niferoedd pobl ifanc yn ein cymunedau yn 
gostwng. Mae’r patrwm yma yn debyg o barhau. 
Bydd demograffeg yr ardal yn newid yn sylweddol 
a bydd natur ac anghenion ein cymdeithas yn dra 
gwahanol o ganlyniad.


Mae’r Bwrdd yn awyddus i ddeall yn well sut y bydd 
y newid yma yn effeithio ar lesiant cymunedau ac 
unigolion. Gall llawer o bobl hŷn barhau i weithio a 
chyfrannu yn llawn yn eu cymunedau. Fodd bynnag, 
rydym yn cydnabod hefyd fod pobl hŷn yn fwy 
tebygol o fod angen mwy o ofal a chefnogaeth a 
bydd angen cynllunio am hynny. Rydym yn deall 
nad yw poblogaeth hŷn o reidrwydd yn golygu 
poblogaeth llai iach ond mae rhaid cydnabod y 
bydd galw cynyddol am wasanaethau oherwydd 
poblogaeth sy’n heneiddio. 


4. GWARCHOD A 
HYRWYDDO’R IAITH 
GYMRAEG
Mae’r data ar yr iaith yn dangos yn glir y dirywiad 
sydd wedi bod dros y 30 mlynedd ddiwethaf yn 
y nifer o siaradwyr Cymraeg. Rhwng 1981 a 2011 
mae’r gostyngiad o 11% yng Ngwynedd yn uwch na 
gweddill Cymru. Gwynedd a Môn yw’r ddwy sir ble 
mae’r Gymraeg ar ei chryfaf ac yn cael ei defnyddio 
yn ddyddiol gan ran helaeth y boblogaeth. Fodd 
bynnag, os yw’r dirywiad yn parhau i’r dyfodol 
gall rhannau o’r sir fod mewn peryg o golli’r iaith i 
genedlaethau’r dyfodol.


Mae’r Bwrdd yn deall pwysigrwydd y Gymraeg o ran 
gwead cymdeithasol a hunaniaeth ddiwylliannol yr 
ardal. Mae angen i ni sicrhau bod trigolion yn gallu ac 
yn dewis byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg 
a’u bod yn gallu cael mynediad at wasanaethau a 
gweithgareddau cymunedol yn y Gymraeg. Mae 
hwn felly yn flaenoriaeth ar gyfer cyd-weithio i’r 
dyfodol.







5. Hybu defnydd 
adnoddau naturiol 
i wella iechyd a llesiant 
yn yr hir dymor
Mae ein gwybodaeth yn dangos nad yw iechyd poblogaeth Gwynedd a Môn mor dda ag y gallai fod. Er 
enghraifft mae 52% o oedolion a 30% o blant 4-5 oed yng Ngwynedd yn ordew neu dros eu pwysau. Mae’r 
darlun yn debyg ar Ynys Môn gyda 58% o oedolion a 29.6% o blant rhwng 4 a 5 oed dros eu pwysau neu 
yn ordew. Mae angen galluogi plant ac oedolion i fod yn fwy egnïol, ac yn enwedig yn yr awyr agored, trwy 
hyrwyddo a gwella mynediad i’r mannau gwyrdd naturiol yr ardal. 


Mae angen annog pobl i gymryd cyfrifoldeb am eu iechyd eu hunain ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
fydd yn atal salwch yn y dyfodol. 


Oherwydd yr angen i wella iechyd corfforol a iechyd meddyliol y boblogaeth ac effaith hir dymor hyn ar lesiant, 
bydd y maes iechyd a gofal yn flaenoriaeth i’r Bwrdd. 


6. Gwella cysylltiadau 
trafnidiaeth i 
alluogi mynediad 
at wasanaethau a 
chyfleusterau
Roedd diffyg mynediad at wasanaethau yn un o’r materion gododd yn rheolaidd yn ystod ymgynghoriad 
yr Asesiad Llesiant. Mae’n amlwg bod hwn yn fater o bryder ac yn cael effaith sylweddol ar lesiant unigolion. 
Mae angen cynllunio gwasanaethau yn lleol felly a thargedu yr ardaloedd llesiant.


Mae cynllun penodol ar gyfer y rhanbarth wedi ei ddatblygu gan Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru sy’n 
cynnwys Cynllun Trafnidiaeth Lleol. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus o’r farn mai  cefnogi gwaith y 
Bwrdd Uchelgais fyddai’r ffordd orau o sicrhau gwelliant yn y maes yma yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Bydd y 
Bwrdd yn rhoi strwythur ffurfiol yn ei le er mwyn cyd-weithio a dylanwadu ar waith y Bwrdd Uchelgais. 







7. YR ANGEN AM SWYDDI 
O SAFON UCHEL A 
CHARTREFI FFORDDIADWY 
I BOBL LEOL 


Swyddi o safon uchel


Roedd yr angen am swyddi o safon uchel yn un o brif negeseuon yr 
ymgynghoriad. Mae data yn dangos fod canolrif cyflog wythnosol Gwynedd 
(£347 yr wythnos), yn is na’r un ffigwr ar gyfer Cymru gyfan. Mae’r arian sydd 
gan bobl Gwynedd i’w wario ar ôl trethi a chostau talu am gartref yn £14,640 
y pen y flwyddyn, sydd yn £662 yn is na Chymru gyfan. Ym Môn mae’r darlun 
ychydig yn well gyda chanolrif cyflog wythnosol 8% yn uwch na’r un ffigwr 
ar gyfer Cymru gyfan. Dywedodd nifer o drigolion yn ystod yr ymgynghoriad 
fod hyn yn un o’r rhesymau pam fod pobl ifanc yn gadael eu cymunedau ac yn 
adnabod hyn fel mater pwysig iawn o ran llesiant cyffredinol yr ardal.


Mae’r Bwrdd yn llwyr ddeall yr angen am swyddi o safon a swyddi cynaliadwy. 
Rydym hefyd yn cydnabod y gwaith sy’n digwydd yn y maes yn rhanbarthol 
dan arweiniad  Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru. Mae’r Bwrdd Uchelgais yn 
y broses o lunio bid twf fydd yn mynd i’r afael ar y mater yma. Felly yn yr un 
modd a chyda trafnidiaeth bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cyd-
weithio ac yn cefnogi gwaith y Bwrdd Uchelgais er mwyn sicrhau’r budd llawn i 
Wynedd a Môn. 


Cartrefi fforddiadwy i bobl leol


Wrth ystyried pris canolrif eiddo a chanolrif incwm aelwydydd mae 60% o 
deuluoedd Gwynedd wedi eu prisio allan o’r farchnad dai. Mae’r canran yma yn 
amrywio o ardal i ardal gyda’r canran uchaf yn Llŷn ble mae 73% o deuluoedd 
wedi eu prisio allan o’r farchnad. Ym Môn mae 64% o aelwydydd wedi eu prisio 
allan o’r farchnad dai, gyda hyn yn codi i 72% yn ardal Lligwy a Thwrcelyn.


Barn pobl Gwynedd a Môn yw fod hyn yn reswm arall sy’n cyfrannu at y llif o 
bobl ifanc o’r ardal ac mae hyn cael effaith negyddol ar lesiant y cymunedau 
hynny. Mae pobl eisiau tai fforddiadwy yn eu cymunedau er mwyn cefnogi a 
chynnal cymunedau cryf ac iach.


Mae’r Bwrdd yn blaenoriaethu’r maes hwn ar gyfer y cyfnod nesaf a bydd 
yn gweithio gyda phartneriaid i geisio cael datrysiad cyraeddadwy i’r broblem.







8. Effaith tlodi  
ar lesiant
Mae tystiolaeth yn dangos yn glir bod byw mewn 
tlodi yn cael effaith andwyol ar lesiant unigolion – a 
hynny yn y tymor byr a’r hir-dymor. Mae tlodi yn cael 
ei achosi gan ddiffyg adnoddau, yr un mwyaf amlwg 
yw incwm, ond mae hefyd yn cynnwys y diffyg mewn 
gallu i gael nwyddau a mynediad at wasanaethau 
sylfaenol.


Mae’r data a gasglwyd yn amlygu materion fel y 
gwahaniaeth mewn cyrhaeddiad addysgol disgyblion 
sy’n derbyn cinio am ddim a’r rhai sy’n talu. Ym Môn 
mae'r bwlch yn 25%, ac yn 36% yng Ngwynedd o’i 
gymharu â 33% ar draws Cymru gyfan. Yn ogystal â 
hyn mae 18% o aelwydydd Môn a 21% o aelwydydd 
Gwynedd mewn tlodi tanwydd, y ddau yn uwch na’r 
ffigwr Cymreig o 14%.


Bydd y Bwrdd yn blaenoriaethu’r maes hwn er 
mwyn cael dealltwriaeth manwl o’r goblygiadau o 
fyw mewn tlodi yn ein gwahanol ardaloedd. Byddwn 
yn parhau i ddatblygu’r Asesiad Llesiant i gael darlun 
manwl o ble mae’r diffyg mynediad at wasanaethau 
yn fwy heriol oherwydd tlodi.


9. Sicrhau cyfle 
i bob plentyn i 
lwyddo
Mae diffyg cyrhaeddiad addysgol yn gallu cael effaith 
ar lesiant unigolion gydol eu hoes ac felly mae angen 
sicrhau fod pob disgybl yn cael y cyfle i lwyddo. 
Mae’r data iechyd hefyd yn dangos bod gordewdra 
yn broblem ac mae hyn yn gallu cael effaith hir 
dymor ar lesiant plant a phobl ifanc. 


Mae tystiolaeth glir ynglŷn ag effaith andwyol hir 
dymor profiadau negyddol mewn plentyndod a 
sut all hyn amharu ar lesiant pobl gydol eu hoes. 
O'r herwydd mae’r angen i sicrhau bod ein plant a’n 
pobl ifanc yn cael profiadau cadarnhaol yn ystod eu 
plentyndod yn holl bwysig.


Bydd y Bwrdd yn rhoi blaenoriaeth i gefnogi 
teuluoedd er mwyn ceisio sicrhau fod pob plentyn yn 
cael y dechrau gorau mewn bywyd. Byddwn hefyd 
yn sicrhau bod gweledigaeth glir ymysg partneriaid 
allweddol i gyflawni’r canlyniadau gorau posib i blant 
a phobl ifanc. 







Cymunedau sy’n ffynnu ac yn llewyrchus i’r hir-dymor
I WIREDDU’R AMCAN HWN BYDDWN YN BLAENORIAETHU:


Yr iaith Gymraeg: Byddwn yn cyd-weithio i gynyddu’r defnydd 
o’r iaith Gymraeg o fewn cyrff cyhoeddus yng Ngwynedd a 
Môn. Byddwn yn hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg fel yr iaith 
ddewis ar gyfer cyfathrebu ymysg sefydliadau cyhoeddus ar 
draws y ddwy sir.


Cartrefi ar gyfer bobl lleol: Byddwn yn cydweithio gyda’r 
sector dai i sicrhau mwy o gartrefi addas a fforddiadwy yn y 
llefydd cywir er mwyn diwallu anghenion lleol. Byddwn yn 
cydweithio i sicrhau bod cartrefi yn rhai o ansawdd sy’n cwrdd 
ag anghenion trigolion.


Effaith tlodi ar lesiant ein cymunedau: Byddwn yn datblygu 
dealltwriaeth fanwl o sut mae tlodi yn effeithio ar ein hardaloedd ac 
yn ceisio sicrhau bod y gwaith sy’n digwydd yn y maes ar draws y 
cyrff cyhoeddus yn fwy effeithiol er mwyn lliniaru effaith hir dymor tlodi.


Effaith newid hinawdd ar lesiant cymunedau: Byddwn yn cydweithio yn     
lleol ac yn gweithredu ar y cyd i geisio lliniaru effaith newid hinsawdd ar ein cymunedau.


TRIGOLION SY’N IACH AC YN ANNIBYNNOL GYDA SAFON BYWYD DA 
I WIREDDU’R AMCAN HWN BYDDWN YN BLAENORIAETHU:


Iechyd a gofal oedolion: Byddwn yn cydweithio â’r Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol i sicrhau bod y gwasanaethau sy’n 
cael eu cynllunio ar gyfer y boblogaeth hŷn yn addas ar gyfer 
anghenion lleol. Byddwn yn cydweithio yn lleol i gynllunio ystod 
eang o weithgareddau ataliol ar gyfer oedolion er mwyn eu 
galluogi i fyw yn iach ac annibynnol. 


Lles a llwyddiant plant a phobl ifanc: Byddwn yn cyd-
gynllunio gwasanaethau a gweithgareddau ataliol i gefnogi 
teuluoedd cyn i’r angen am wasanaethau dwys godi. Byddwn 
yn annog plant, pobl ifanc a’u teuluoedd i wella eu hiechyd 
er mwyn iddynt allu byw yn iach ac annibynnol o fewn eu 
cymunedau i’r hir dymor.


Ein Hamcanion Llesiant 
Wedi dadansoddi’r prif negeseuon a ddaeth i’r amlwg yn yr Asesiad Llesiant ac ystyried casgliadau 
ymchwil ac asesiadau eraill e.e. Asesiad Poblogaeth Rhanbarthol, penderfynwyd ar ddau amcan llesiant. 
Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus hefyd wedi penderfynu bod angen canolbwyntio ar y meysydd 
hynny ble mae angen cydweithio i sicrhau’r canlyniadau gorau i drigolion Gwynedd a Môn. Maen nhw 
felly, wedi blaenoriaethu chwech o feysydd penodol er mwyn gwireddu’r ddau amcan llesiant.
 
Mae'r lluniau ger yr amcanion llesiant isod yn dangos sut y byddent yn cyfrannu at gyrraedd nodau 
llesiant cenedlaethol.
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Sut y byddwn yn gweithredu 
i’r dyfodol? 
Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn yn gweithredu yn unol â saith egwyddor. Mae 
pump o’r rhain yn egwyddorion datblygu cynaliadwy cenedlaethol a dau wedi eu hychwanegu gan 
y Bwrdd yn lleol. Bydd yr egwyddorion yma yn ein cynorthwyo i gydweithio’n well, osgoi ailadrodd 
camgymeriadau’r gorffennol a mynd i’r afael â rhai o’r heriau rydym yn eu hwynebu i’r dyfodol.


Yr iaith Gymraeg   
Bydd yr iaith Gymraeg yn llinyn euraidd sy’n rhedeg 
drwy’r cynllun. Byddwn yn hyrwyddo defnydd o’r 
iaith ymhob agwedd o’n gwaith ac yn gweithio 
gyda chymunedau i ddatblygu gwasanaethau a 
gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg.


Cydraddoldeb 
Byddwn yn parhau i dargedu adnoddau lleol 
a chenedlaethol i daclo anghydraddoldeb ac 
anfantais er mwyn cau’r bwlch rhwng y cymunedau 
mwyaf breintiedig a’r cymunedau mwyaf 
difreintiedig.


Y tymor hir  
Byddwn yn parhau i gasglu data i gael gwell 
dealltwriaeth o sut mae cymunedau yn edrych ar 
hyn o bryd, a sut y byddant yn edrych yn y dyfodol 
o ganlyniad i ffactorau fel newid demograffeg. 
Byddwn hefyd yn edrych i weld pa newidiadau 
cenedlaethol a rhyngwladol sydd ar y gorwel a 
cheisio dadansoddi’r effaith ar ein cymunedau 
ni. Drwy hyn gallwn gydweithio fel partneriaid 
a thrigolion i gynllunio’r gwasanaethau fydd eu 
hangen ar gyfer y dyfodol.


Atal    
Byddwn yn defnyddio data tueddiadau i adnabod 
y problemau fydd yn wynebu ein cymunedau yn 
y dyfodol ac yn datblygu a gweithredu cynlluniau 
i’w hatal. Byddwn yn cydweithio gyda chymunedau 
i’w galluogi i wneud mwy i rwystro problemau 
rhag datblygu a chefnogi rhaglenni all wneud 
gwahaniaeth go iawn yn yr hir-dymor.


Cydweithio   
Byddwn yn ceisio cael gwared â’r rhwystrau sy’n 
atal cydweithio effeithiol. Byddwn hefyd yn rhannu 
gwybodaeth ac arfer dda rhwng aelodau’r Bwrdd 
a’n trigolion am yr hyn sy’n cael ei wneud i wireddu 
amcanion a blaenoriaethau. Byddwn yn ystyried 
aelodaeth y Bwrdd yn rheolaidd ac yn sicrhau bod 
y partneriaid cywir yn cael eu cynnwys er mwyn 
cyflawni ein hamcanion.


Integreiddio   
Byddwn yn gweithredu mewn ffordd fydd yn 
cyfrannu at fwy nag un amcan ble bo’n briodol 
ac yn unol ag amcanion llesiant cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru. Byddwn yn ceisio integreiddio 
gwasanaethau os bydd tystiolaeth yn dangos bod 
hyn yn sicrhau’r canlyniadau gorau i’n cymunedau. 
Byddwn yn ystyried strategaethau a chynlluniau 
lleol a rhanbarthol eraill sy’n gweithio tuag at yr un 
amcanion neu amcanion tebyg ac yn cydweithio er 
mwyn eu cyflawni.


Cynnwys   
Mae gan ein trigolion a’n cymunedau rôl bwysig i’w 
chwarae wrth gynllunio gwasanaethau ar gyfer y 
dyfodol a byddwn yn sicrhau bod eu safbwyntiau 
a’u profiadau’n ganolog i’r broses o gynllunio 
gwaith y Bwrdd. Byddwn yn mabwysiadu’r Safonau 
Cyfranogi Cenedlaethol ar gyfer pob oedran a 
sicrhau bod y Bwrdd yn gweithio o fewn y safonau 
hynny. Byddwn yn sicrhau bod pobl yn gallu 
cyfathrebu â’r Bwrdd yn eu hiaith a’u cyfrwng o’u 
dewis.







Beth yw’r 
camau nesaf?
Mae’r Cynllun Llesiant yn ddogfen fyw fydd yn 
newid a datblygu dros amser. Er ein bod wedi 
cadarnhau ein hamcanion llesiant a’r meysydd 
blaenoriaeth er mwyn gwireddu’r amcanion hynny, 
amlinelliad sydd yn y cynllun hwn o’r hyn rydym yn 
bwriadu ei wneud. Bydd gwaith pellach i wneud er 
mwyn datblygu ein rhaglenni gwaith.


Y cam nesaf fydd llunio rhaglenni gwaith manwl ac 
adnabod  camau gweithredu Tymor Byr, Canolig  
a Hir ar gyfer y chwe maes blaenoriaeth. 


Bydd gwaith y Bwrdd yn cael ei wirio’n gyson gan 
Bwyllgorau Craffu a Scrwtini Cyngor Gwynedd a 
Cyngor Sir Ynys Môn. Bydd adroddiad blynyddol ar 
gynnydd y cynllun hwn yn cael ei baratoi hefyd.  


Mae’r cyhoedd wedi cael cyfle i roi eu barn trwy 
gydol y broses o ddatblygu’r Cynllun Llesiant, ac 
mae llawer o’r sylwadau a dderbyniwyd wedi eu 
hymgorffori yn y Cynllun. Mae nifer o sylwadau a 
phwyntiau wedi eu cynnig fodd bynnag, nad ydym 
wedi gallu eu hystyried eto,  a byddwn yn rhoi sylw 
i’r rhain dros y flwyddyn nesaf. 


Er bod y cyfnod ymgynghori ffurfiol wedi dod i 
ben rydym yn parhau i fod yn awyddus i glywed 
eich barn.  Er mwyn gwneud hynny neu 
dderbyn mwy o wybodaeth am waith Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 
ewch i www.llesiantgwyneddamon.org.
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01766 771 000
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Cyflwyniad 
 
Mae’r adroddiad hwn wedi ei gynhyrchu ar ran Cyngor Sir Ynys Môn gan y Gwasanaeth Ymchwil a 


Dadansoddeg, Cyngor Gwynedd. Bydd yr adroddiad yn rhan o sail dystiolaeth Cyngor Sir Ynys 


Môn (CSYM) ar sefyllfa’r Gymraeg yn Ynys Môn. Mae’r adroddiad yn bwrw golwg ar ystod eang o 


ystadegau yn ymwneud â’r Gymraeg gan ganolbwyntio yn bennaf ar ganlyniadau diweddaraf 


Cyfrifiad 2011 ynghyd â chanlyniadau hanesyddol Cyfrifiad 2001. 


 


Bydd y sail tystiolaeth am yr Iaith Gymraeg yn Ynys Môn yn cynorthwyo CSYM gyda’i amcan o 


ddarparu polisïau sy’n fwy seiliedig ar dystiolaeth a hynny yn ei dro yn cefnogi a chreu cymunedau 


cynaliadwy.  Bydd y wybodaeth hon yn galluogi CSYM i: 


 


 Gyfrannu tuag at sicrhau cydbwysedd yng nghyfansoddiad cymdeithasol ac ieithyddol 


yr ynys; 


 


 Adnabod dulliau cadarnhaol gogyfer hyrwyddo’r iaith Gymraeg; 


 


 Hyrwyddo datblygiadau newydd a fydd yn annog pobl i aros yn eu cymunedau; 


 


 Annog cyfleoedd cyflogaeth gogyfer cefnogi a chreu cymunedau cynaliadwy.   


 


Mae CSYM yn cydnabod fod yr Iaith Gymraeg yn elfen hanfodol yng ngwneuthuriad cymunedau 


Môn ac yn adlewyrchiad o draddodiadau a diwylliant.  I sicrhau fod cymunedau’n datblygu mewn 


modd cynaliadwy, mae’n hanfodol wrth ystyried newid i sicrhau fod yr holl ffactorau dylanwadol ac 


unrhyw ddatblygiadau newydd yn briodol a pherthnasol.  Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i gynyddu 


a datblygu proffil y diwylliant Cymreig trwy hyrwyddo a sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r Iaith 


Gymraeg. 


 


Mae cynaliadwyedd yr Iaith Gymraeg yn ddibynnol ar wella cymunedau hyfyw sydd â siaradwyr 


Cymraeg ac sy’n darparu digon o gyfleoedd diwylliannol a chymdeithasol i siarad, dysgu a 


throsglwyddo’r iaith.  Darperir y cyfleoedd trwy ddulliau ffurfiol (e.e. y gyfundrefn addysg, 


dosbarthiadau iaith ar gyfer dysgwyr) a dulliau anffurfiol (cymdeithasau, clybiau). 


 


Wrth ystyried nodweddion cymdeithasol ac economaidd yr ynys a’r angen i hyrwyddo a gwarchod 


ei diddordebau trwy greu a chefnogi cymunedau cynaliadwy a datblygu’r economi, mae CSYM yn 


cydnabod yr angen i greu sail tystiolaeth gadarn am yr Iaith Gymraeg a’i diwylliant.  Bydd y sail 


tystiolaeth hon yn rhoi siâp ar ac yn dylanwadu ac yn cefnogi’r broses o baratoi a darparu 


cynlluniau a strategaethau CSYM (a’i bartneriaid) sy’n seiliedig ar dystiolaeth megis y Cynllun 


Integredig Sengl, y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer yr 


Orsaf Niwclear Newydd yn Wylfa. 


 


Y brif ffynhonnell ystadegol am yr Iaith Gymraeg yw’r wybodaeth a ddaw o’r Cyfrifiad. Cynhaliwyd y 


Cyfrifiad diweddaraf ar 27 Mawrth 2011. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy’n gyfrifol am y Cyfrifiad 


yng Nghymru a Lloegr. 


 


Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd y cwestiwn ‘A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu 


Cymraeg?’ – ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar 


gyfer ‘Dim un o’r rhain’) mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn 
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hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu 


gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl na pha mor aml yr oedd person yn defnyddio’r Gymraeg. 


 


Bydd yr adroddiad yma felly yn cyflwyno canlyniadau cychwynnol o Gyfrifiad 2011 o safbwynt yr 


Iaith Gymraeg yn Ynys Môn. 
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Demograffeg y Gymraeg 


 


Siaradwyr Cymraeg 


 


Yn ôl ffigyrau’r cyfrifiad 2011 mae nifer y siaradwyr Cymraeg yn Ynys Môn wedi gostwng o 38,893 


(60.1%) yn 2001 i 38,568 (57.2%) yn 2011. Mae’r gostyngiad hwn o 325 o unigolion yn gyfystyr â 


gostyngiad o 0.8% yn nifer siaradwyr Cymraeg yn y sir. 


 


Rhwng 2001 a 2011, gwelwyd cynnydd o oddeutu 3,000 ym mhoblogaeth y sir - sef cynnydd o 


4.4%. O ystyried y cynnydd hwn yn y boblogaeth, mae’r ganran o bobl Ynys Môn sy’n siarad 


Cymraeg wedi gostwng o 60.1% i 57.2%. 


 


Mae’n debyg bod y gostyngiad yn nifer a chyfran y siaradwyr Cymraeg ym Môn o ganlyniad i 


newidiadau demograffig yn y boblogaeth (gan gynnwys llai o blant, mwy o oedolion hŷn, a cholled 


carfannau hŷn gyda lefelau uwch o siaradwyr Cymraeg), pobl yn mudo, a newidiadau o ran sgiliau 


pobl rhwng y ddau Gyfrifiad. Mae’r newidiadau yma yn debyg o fod yn gymharol ag ardaloedd eraill 


o Gymru. 


 


Mae Ffigwr 1 yn dangos cyfran y boblogaeth sy’n gallu siarad Cymraeg, yn ôl grwpiau oedran, yn 


2001 a 2011. Mae Tabl 1 ar y dudalen nesaf hefyd yn cynnwys gwybodaeth am niferoedd 


siaradwyr Cymraeg fesul grŵp oedran ar gyfer y ddau gyfnod. 


 


Fel y gwelir yn Ffigwr 1, yn 2011 gallai cyfrannau cymharol uwch o’r boblogaeth yn y grwpiau 


oedran iau siarad Cymraeg, gyda’r gyfran uchaf yn y grŵp oedran 5-15 (80.1%). O’r grŵp oedran 


yma ymlaen, mae’r gyfran sy’n gallu siarad Cymraeg yn gostwng yn barhaus gan gyrraedd 


isafswm o 46.8% ymysg y boblogaeth 60-64 mlwydd oed. Yna, mae’r gyfran yn cynyddu’n raddol, 


gan gyrraedd 51.8% ar gyfer y boblogaeth 75 oed a throsodd. 


 


Roedd cynnydd yng nghyfran y plant 5-15 mlwydd oed sy’n gallu siarad Cymraeg o 77.8% yn 2001 


i 80.1% yn 2011, sef cynnydd o 2.3 pwynt canran. Er y cynnydd yma yn y gyfran sy’n gallu siarad 


Cymraeg, gwelwyd gostyngiad o 924 o unigolion (12.6%) yn nifer y siaradwyr Cymraeg 5-15 


mlwydd oed. Dyma’r dirywiad mwyaf o ran nifer y siaradwyr Cymraeg o blith pob grŵp oedran. 


Mae’n debyg bod y ffaith fod 1,426 yn llai o blant 5-15 oed yn 2011 nag yn 2001 yn cyfrannu’n 


sylweddol at y sefyllfa. 


 


Gwelwyd cynnydd o 1.3 pwynt canran yng nghyfran y siaradwyr Cymraeg ymysg y grŵp oedran 


25-39, gan newid o 59.0% yn 2001 i 60.3% yn 2011. Unwaith eto, nid yw’r cynnydd yma o ran 


cyfran o siaradwyr Cymraeg yr un sefyllfa o ran y nifer o siaradwyr Cymraeg. Gwelwyd gostyngiad 


o 496 o unigolion (7.0%) yn nifer y siaradwyr Cymraeg 25-39 mlwydd oed dros gyfnod o ddeg 


mlynedd. 


 


Oni bai am y ddau grŵp oedran 5-15 a 25-39 mlwydd oed, mae pob grŵp oedran arall wedi gweld 


lleihad yn y gyfran o siaradwyr, fel y gwelir yn Nhabl 1 (colofn ‘Mewn pwynt canran’). 


 


Fel y gwelir yn Nhabl 1, o ran newid yn y nifer o siaradwyr Cymraeg, mae pob grŵp oedran oni bai 


am y rhai 5-15, 16-19, 25-39 a 50-59 mlwydd oed wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n gallu 


siarad Cymraeg dros y degawd diwethaf. 
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Yn 2011 roedd cyfran ychydig yn uwch o ferched (58.4%) yn gallu siarad Cymraeg o gymharu â 


dynion (56.0%). 


 


Ffigwr 1: Cyfran y bobl (3 oed a throsodd) sy’n gallu siarad Cymraeg, yn ôl grŵp oedran, 
2001 & 2011 


 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 - Tabl CS146; Cyfrifiad 2011 - Tabl DC2203WA 


 


Tabl 1: Nifer a chyfran y bobl (3 oed a throsodd) sy’n gallu siarad Cymraeg, yn ôl grŵp 


oedran, 2001 & 2011 
 


Grŵp Oedran 


2001  2011  Newid 2001-2011 


Nifer %  Nifer %  
Mewn 
nifer 


Mewn 
nifer 
(%) 


Mewn 
Pwynt 
Canran 


3-4 797 54.5%  827 54.1%  30 3.8% -0.4% 


5-15 7,318 77.8%  6,394 80.1%  -924 -12.6% 2.3% 


16-19 2,371 76.8%  2,196 71.3%  -175 -7.4% -5.5% 


20-24 2,306 69.8%  2,467 63.9%  161 7.0% -5.9% 


25- 39 7,131 59.0%  6,635 60.3%  -496 -7.0% 1.3% 


40- 49 4,854 55.6%  4,992 53.2%  138 2.8% -2.4% 


50- 59 5,105 51.4%  4,755 50.4%  -350 -6.9% -1.0% 


60- 64 2,144 52.8%  2,557 46.8%  413 19.3% -6.0% 


65- 74 3,693 54.6%  4,080 47.6%  387 10.5% -7.0% 


75+ 3,174 54.4%  3,665 51.8%  491 15.5% -2.6% 
          


Pob oedran (3+) 38,893 60.1%  38,568 57.2%  -325 -0.8% -2.9% 
          


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 - Tabl CS146; Cyfrifiad 2011 - Tabl DC2203WA 


 


Mae Atodiad 1 ac Atodiad 2 yn dangos yn sydyn y prif dueddiadau ar gyfer Ynys Môn a Chymru 


gyfan. 


 


5
4
.5


%


7
7
.8


%


7
6
.8


%


6
9
.8


%


5
9
.0


%


5
5
.6


%


5
1
.4


%


5
2
.8


%


5
4
.6


%


5
4
.4


%


5
4
.1


%


8
0
.1


%


7
1
.3


%


6
3
.9


%


6
0
.3


%


5
3
.2


%


5
0
.4


%


4
6
.8


%


4
7
.6


% 5
1
.8


%


60.1%


57.2%


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


3~4 5~15 16~19 20~24 25~39 40~49 50~59 60~64 65~74 75+


Grŵp Oed


C
a
n


ra
n


 y
n


 g
a
ll


u
 s


ia
ra


d
 C


y
m


ra
e
g


2001


2011


Pob oed 2001


Pob oed 2011







Darlun o sefyllfa’r Gymraeg yn Ynys Môn 


 


 


Mawrth 2014                                                                                     Tud 10 


Ym mis Ebrill 2011, pan gynhaliwyd y Cyfrifiad diweddaraf, roedd 40 o wardiau (adrannau 


etholiadol) yn Ynys Môn. Wedi arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer y Sir gan y Comisiwn Ffiniau 


Llywodraeth Leol i Gymru, bu i’r nifer o wardiau leihau i 11 yn 2013. Nid yw ffiniau’r 11 ward 


newydd yn cyfateb i gyfuniad o ffiniau’r 40 ward blaenorol, felly nid oes modd cyfuno data o 


Gyfrifiad 2011 ar gyfer creu gwybodaeth ar gyfer yr 11 ward newydd. Bydd yr adroddiad yma felly, 


ar wybodaeth a gyflwynir ynddo, yn seiliedig ar y 40 ward cyn y newidiadau yn 2013. 


 
Mae Error! Reference source not found. yn dangos y gyfran o bobl 3 oed a throsodd oedd yn 


gallu siarad Cymraeg yn ôl wardiau Ynys Môn yn 2011, gyda Error! Reference source not found. 


yn dangos gwybodaeth debyg ar gyfer 2001. 


 


Mae Error! Reference source not found. yn dangos y newid (fel %) o ran nifer y bobl 3 oed a 


throsodd sydd yn gallu siarad Cymraeg rhwng 2001 a 2011, tra bod Error! Reference source not 


found. yn dangos y newid (fel pwynt %) yng nghyfran y bobl 3 oed a throsodd sydd yn gallu siarad 


Cymraeg rhwng 2001 a 2011. Gwelir y data cyflawn yn Nhabl 4. 


 


Mae Tabl 2 a Thabl 3 yn dangos dosbarthiad y wardiau yn ôl cyfran y bobl 3 oed a throsodd oedd 


yn gallu siarad Cymraeg yn 2011 a 2001, yn y drefn honno. Mae’r tablau hefyd yn dangos nifer a 


chyfran y siaradwyr Cymraeg ym mhob grŵp. 


 


Yn 2011, roedd llai o wardiau yn Ynys Môn gyda mwyafrif y boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg 


nag yn 2001. Roedd 27 o wardiau (67.5%) lle'r oedd dros hanner y boblogaeth yn gallu siarad 


Cymraeg yn Ynys Môn yn 2011. Mae hyn yn is na’r 31 o wardiau (77.5%) yn 2001. 


 


Cafwyd gostyngiad yn nifer y wardiau lle'r oedd dros 70% o’r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg 


o 10 (25.0%) yn 2001 i 8 (20%) yn 2011. 


 


Yn 2011, roedd gan dair ward dros 80% o’r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg, a lleolir y tair 


ward yma yn Llangefni. Ward Cyngar oedd y ward gyda’r gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg 


(80.8%), wedi’i ddilyn gan wardiau Tudur (80.7%) a Chefni (80.5%). 


 


Roedd y gyfran isaf o siaradwyr Cymraeg yn 2011 yn ward Rhosneigr, gydag ond 36.0% o’r 


boblogaeth yn siarad Cymraeg. 


 


Mae 17 (42.5%) o’r 40 ward yn Ynys Môn wedi gweld newid yn eu grŵp iaith gan ddisgyn i grŵp 


iaith is yn 2011 o gymharu â’i sefyllfa ieithyddol yn 2001. Yr 17 ward sydd wedi disgyn i grŵp iaith 


is yn 2011 o gymharu â 2001 yw: Aberffraw, Amlwch - Ward y Port, Bodorgan, Brynteg, Cadnant, 


Caergybi - Ward y Dref, Llaneilian, Llangoed, Llannerchymedd, Ffordd Llundain, Morawelon, Parc 


a’r Mynydd, Porthyfelin, Rhosneigr, Rhosyr, Trearddur a Tysilio. Gweler Atodiad 3 am fwy o 


fanylder. 


 


Mae Tabl 4 yn cynnwys gwybodaeth o ran y nifer a chyfran o bobl 3 oed a throsodd sydd yn gallu 


siarad Cymraeg ar gyfer y 40 ward yn Ynys Môn yn ôl Cyfrifiad 2001 a 2011. 


 


O edrych ar Dabl 4 gellir gweld, heblaw am wardiau Cwm Cadnant a Moelfre, mae pob ward yn 


Ynys Môn wedi gweld dirywiad yn y gyfran o bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg ers 2001. 


Gwelwyd y dirywiad mwyaf yn y gyfran o siaradwyr Cymraeg yn Aberffraw, ble bu gostyngiad o 


69.4% yn 2001 i 60.4% yn 2011. 
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Bu i 11 o’r 40 ward (27.5%) weld cynnydd yn y nifer o siaradwyr Cymraeg o 2001 i 2011. Yr 11 


ward yma oedd: Bodorgan, Bryngwran, Cadnant, Cefni, Cwm Cadnant, Cyngar, Llanfaethlu, 


Llanfair-yn-Neubwll, Llanidan, Llannerch-y-medd a Tudur. 


 


Gwelwyd y cynnydd mwyaf mewn nifer o siaradwyr Cymraeg yn ward Cyngar, ble bu cynnydd o 


151 o siaradwyr Cymraeg o 1,425 yn 2001 i 1,576 yn 2011 (cyfystyr â chynnydd o 10.6% mewn 


nifer). 


 


Bu'r dirywiad mwyaf yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn ward Porthyfelin, ble bu lleihad o 156 o 


siaradwyr Cymraeg o 1,019 yn 2001 i 863 yn 2011 (cyfystyr â lleihad o 15.3% mewn nifer). 


 


Tabl 2: Dosbarthiad wardiau yn ôl cyfran y bobl 3 oed a throsodd oedd yn gallu siarad 
Cymraeg, 2011 
 


% 3 oed a throsodd 
sy’n gallu siarad 


Cymraeg 


Nifer y 
wardiau 


Cyfran o’r 
wardiau 


Nifer sy’n 
gallu siarad 


Cymraeg 


Cyfran o’r cyfanswm 
sy’n gallu siarad 


Cymraeg 


≤ 10 0 0.0% 0 0.0% 


> 10 ≤20 0 0.0% 0 0.0% 


> 20 ≤30 0 0.0% 0 0.0% 


> 30 ≤40 5 12.5% 3,244 8.4% 


> 40 ≤50 8 20.0% 5,441 14.1% 


> 50 ≤60 11 27.5% 11,155 28.9% 


> 60 ≤70 8 20.0% 8,727 22.6% 


> 70 ≤80 5 12.5% 6,059 15.7% 


> 80 ≤90 3 7.5% 3,942 10.2% 


> 90 ≤100 0 0.0% 0 0.0% 


Cyfanswm 40 100.0% 38,568 100.0% 


Yn seiliedig ar ffigurau heb eu talgrynnu; ≤ Llai na neu hafal i; > Mwy na 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 - Tabl KS207WA 


 


 
 
Tabl 3: Dosbarthiad wardiau yn ôl cyfran y bobl 3 oed a throsodd oedd yn gallu siarad 
Cymraeg, 2001 
 


% 3 oed a throsodd 
sy’n gallu siarad 


Cymraeg 


Nifer y 
wardiau 


Cyfran o’r 
wardiau 


Nifer sy’n 
gallu siarad 


Cymraeg 


Cyfran o’r cyfanswm 
sy’n gallu siarad 


Cymraeg 


≤ 10 0 0.0% 0 0.0% 


> 10 ≤20 0 0.0% 0 0.0% 


> 20 ≤30 0 0.0% 0 0.0% 


> 30 ≤40 1 2.5% 791 2.0% 


> 40 ≤50 8 20.0% 5,833 15.0% 


> 50 ≤60 12 30.0% 10,298 26.5% 


> 60 ≤70 9 22.5% 9,707 25.0% 


> 70 ≤80 7 17.5% 8,499 21.9% 


> 80 ≤90 3 7.5% 3,765 9.7% 


> 90 ≤100 0 0.0% 0 0.0% 


Cyfanswm 40 100.0% 38,893 100.0% 


Yn seiliedig ar ffigurau heb eu talgrynnu; ≤ Llai na neu hafal i; > Mwy na 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 - Tabl UV84 
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Tabl 4: Cyfran y bobl (3 oed a throsodd) yn gallu siarad Cymraeg, fesul ward, 2001 & 2011 


 


Ward 


2001  2011  Newid 2001-2011 


Nifer %  Nifer %  
Mewn 


nifer 


Mewn 


nifer (%) 


Mewn 


Pwynt 


Canran 


Aberffraw 878 69.4%  810 60.4%  -68 -7.7% -9.0% 


Amlwch – Ward y Porth# 906 67.3%  1,559 64.5%  # # # 


Amlwch – Ward Wledig 686 57.0%  675 54.3%  -11 -1.6% -2.7% 


Biwmares 791 39.7%  748 39.5%  -43 -5.4% -0.2% 


Bodffordd 1,162 77.9%  1,098 73.3%  -64 -5.5% -4.6% 


Bodorgan 1,092 72.7%  1,130 68.3%  38 3.5% -4.4% 


Braint 1,113 77.1%  1,078 73.2%  -35 -3.1% -3.9% 


Bryngwran 1,234 76.1%  1,311 71.2%  77 6.2% -4.9% 


Brynteg 904 51.0%  890 48.7%  -14 -1.5% -2.3% 


Cadnant 539 51.8%  571 47.4%  32 5.9% -4.4% 


Cefni 1,151 83.1%  1,160 80.5%  9 0.8% -2.6% 


Cwm Cadnant 1,225 56.2%  1,261 57.5%  36 2.9% 1.3% 


Cyngar 1,425 84.7%  1,576 80.8%  151 10.6% -3.9% 


Gwyngyll 1,118 73.9%  1,093 70.5%  -25 -2.2% -3.4% 


Caergybi – Ward y Dref 451 43.2%  447 39.1%  -4 -0.9% -4.1% 


Kingsland 660 48.0%  627 42.9%  -33 -5.0% -5.1% 


Llanbadrig 736 54.4%  690 52.4%  -46 -6.3% -2.0% 


Llanbedrgoch 710 45.5%  654 43.9%  -56 -7.9% -1.6% 


Llanddyfnan 881 69.9%  829 64.7%  -52 -5.9% -5.2% 


Llaneilian 1,337 61.5%  1,295 58.9%  -42 -3.1% -2.6% 


Llanfaethlu 1,021 67.1%  1,025 64.4%  4 0.4% -2.7% 


Llanfair-yn-Neubwll 1,341 51.5%  1,396 50.5%  55 4.1% -1.0% 


Llanfihangel Ysgeifiog 1,528 78.3%  1,479 75.8%  -49 -3.2% -2.5% 


Llangoed 676 54.6%  585 48.4%  -91 -13.5% -6.2% 


Llanidan 1,111 68.7%  1,162 65.1%  51 4.6% -3.6% 


Llannerch-y-medd 1,252 72.3%  1,294 69.9%  42 3.4% -2.4% 


Ffordd Llundain 742 51.8%  645 45.3%  -97 -13.1% -6.5% 


Maeshyfryd 932 43.7%  885 40.6%  -47 -5.0% -3.1% 


Mechell 949 64.0%  918 61.1%  -31 -3.3% -2.9% 


Moelfre 564 51.4%  544 52.3%  -20 -3.5% 0.9% 


Morawelon 676 45.3%  584 40.4%  -92 -13.6% -4.9% 


Parc a'r Mynydd 596 53.8%  563 50.4%  -33 -5.5% -3.4% 


Pentraeth 1,006 58.2%  987 54.8%  -19 -1.9% -3.4% 


Porthyfelin 1,019 45.7%  863 39.7%  -156 -15.3% -6.0% 


Rhosneigr 406 42.6%  351 36.0%  -55 -13.5% -6.6% 


Rhosyr 1,339 63.7%  1,272 59.3%  -67 -5.0% -4.4% 


Trearddur 979 42.6%  835 38.1%  -144 -14.7% -4.5% 


Tudur 1,189 83.6%  1,206 80.7%  17 1.4% -2.9% 


Tysilio 1,285 64.4%  1,219 59.2%  -66 -5.1% -5.2% 


Y Fali 1,283 55.0%  1,253 54.7%  -30 -2.3% -0.3% 


          


Ynys Môn 38,893 60.1%  38,568 57.2%  -325 -0.8% -2.9% 


Cymru 582,368 20.8%  562,016 19.0%  -20,352 -3.5% -1.7% 


          


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 - Tabl UV84; Cyfrifiad 2011 - Tabl KS207WA 


#Nodyn: Yn 2001 bu i 450 o ffurflenni’r Cyfrifiad a methu a chael eu prosesu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a fu 


arwain i dan gyfrif o 1,035 ym mhoblogaeth y ward. Golygai hyn y na ellir cymharu ffigyrau 2001 a 2011 
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Map 1: Cyfran y bobl (3 oed a throsodd) sy’n gallu siarad Cymraeg, fesul ward, 2011 
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Map 2: Cyfran y bobl (3 oed a throsodd) sy’n gallu siarad Cymraeg, fesul ward, 2001 
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Map 3: Newid (%) yn nifer y bobl (3 oed a throsodd) sy’n gallu siarad Cymraeg, fesul ward, 2001-2011 
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Map 4: Newid (pwynt %) yng nghyfran y bobl (3 oed a throsodd) sy’n gallu siarad Cymraeg, fesul ward, 2001 - 2011 


 







Darlun o sefyllfa’r Gymraeg yn Ynys Môn 


 


 


Mawrth 2014                                                                                                                                            Tud 17 


Sgiliau ehangach yn y Gymraeg 


 


O ran sgiliau ehangach yn y Gymraeg gwelwyd gostyngiad yng nghyfran y boblogaeth 3 oed a 


throsodd sydd â sgiliau yn y Gymraeg rhwng 2001 a 2011 yn Ynys Môn (Tabl 5). 


 


Tabl 5: Nifer a chyfran y bobl (3 oed a throsodd) sydd â sgiliau yn y Gymraeg, 2001 & 2011 


 


Sgiliau Cymraeg 


2001  2011  Newid 2001-2011 


Nifer %  Nifer %  
Mewn 


nifer 


Mewn 


nifer 


(%) 


Mewn 


Pwynt 


Canran 


Yn gallu siarad, darllen ac 


ysgrifennu 
32,672 50.5%  30,756 45.6%  -1,916 -5.9% -4.9% 


          


Yn gallu siarad a darllen 


ond ddim yn gallu 


ysgrifennu 


1,902 2.9%  2,905 4.3%  1,003 52.7% 1.4% 


          


Yn gallu siarad ond ddim 


yn gallu darllen nac 


ysgrifennu 


4,135 6.4%  4,726 7.0%  591 14.3% 0.6% 


          


Yn gallu deall Cymraeg 


llafar yn unig 
5,649 8.7%  7,215 10.7%  1,566 27.7% 2.0% 


          


Cyfuniad arall o sgiliau 1,176 1.8%  1,277 1.9%  101 8.6% 0.1% 


          


Un neu fwy o sgiliau yn y 


Gymraeg 
45,534 70.4%  46,879 69.6%  1,345 3.0% -0.8% 


          


Dim sgiliau 19,145 29.6%  20,524 30.4%  1,379 7.2% 0.8% 


          


Cyfanswm y boblogaeth 


(3+) 
64,679   67,403   2,724 4.2%  


          
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 - Tabl KS025; Cyfrifiad 2011 - Tabl KS207WA 


Ffigwr un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg wedi’i gyfrifo drwy ddiddymu’r nifer heb unrhyw sgiliau yn y 


Gymraeg o’r cyfanswm poblogaeth 3+ 


 


Yn 2011, roedd bron i draean y boblogaeth 3 oed a throsodd (30.4%) yn Ynys Môn heb unrhyw 


sgiliau yn y Gymraeg, sydd yn gynnydd o’r gyfran o 29.6% yn 2001. Mae hyn yn cyfateb i 1,379 yn 


fwy o bobl heb unrhyw sgiliau yn y Gymraeg (cyfystyr â chynnydd o 7.2% o ran nifer y bobl). 


 


Ar gyfer yr un cyfnod roedd 69.6% yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg, sydd yn 


ddirywiad o’r gyfran o 70.4% a welwyd yn 2001. Er y dirywiad o ran cyfran, o ran nifer mae 


cynnydd wedi bod o 45,534 yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg yn 2001 i 46,879 


erbyn 2011, sef twf o 1,345 person (cyfystyr â chynnydd o 3.0% mewn nifer). 


 


Bu cynnydd sylweddol o 52.7% yn y nifer o bobl sydd yn gallu siarad a darllen ond ddim yn gallu 


ysgrifennu Cymraeg (cyfystyr â chynnydd o 1,003 o bobl).  Mae’n bosib bod cyfran sylweddol o’r 


cynnydd hwn oherwydd bod pobl yn llai rhugl neu’n llai hyderus wrth ysgrifennu’r Gymraeg, a bod 


hynny oherwydd diffyg cyfleoedd i wneud defnydd ymarferol o’r iaith. 
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Er cynnydd bach o 2 bwynt canran yn y gyfran sy’n gallu deall Cymraeg llafar yn unig (o gyfran o 


8.7% yn 2001 i 10.7% yn 2011), mae hyn yn gynnydd o 1,566 (neu 27.7%) mewn nifer. 


 


Yn gyffredinol, felly gellir datgan bod sgiliau yn y Gymraeg yn Ynys Môn wedi dirywio dros y 


degawd diwethaf. 


 


Tabl 6: Nifer a chyfran y bobl (3 oed a throsodd) sydd ag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg, 


yn ôl oedran, 2001-2011 


 


Grŵp Oedran 


2001  2011  Newid 2001-2011 


Nifer %  Nifer %  
Mewn 
nifer 


Mewn 
nifer 
(%) 


Mewn 
Pwynt 
Canran 


3-4 977 66.8%  1,033 67.5%  56 5.7 % 0.7 % 


5-15 8,092 86.0%  7,150 89.6%  -942 -11.6 % 3.6 % 


16-19 2,670 86.5%  2,598 84.4%  -72 -2.7 % -2.1 % 


20-24 2,724 82.4%  3,000 77.7%  276 10.1 % -4.7 % 


25- 39 8,925 73.8%  8,362 75.9%  -563 -6.3 % 2.1 % 


40- 49 5,956 68.2%  6,483 69.0%  527 8.8 % 0.8 % 


50- 59 6,171 62.1%  6,105 64.7%  -66 -1.1 % 2.6 % 


60- 64 2,422 59.7%  3,167 58.0%  745 30.8 % -1.7 % 


65- 74 4,125 61.0%  4,796 55.9%  671 16.3 % -5.1 % 


75+ 3,472 59.5%  4,185 59.2%  713 20.5 % -0.3 % 


          


Pob oedran (3+) 45,534 70.4%  46,879 69.6%  1,345 3.0 % -0.8 % 


          


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 - Tabl CS133; Cyfrifiad 2011 – Tabl DC2106WA 


Ffigwr un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg wedi’i gyfrifo drwy ddiddymu’r nifer heb unrhyw sgiliau yn y 


Gymraeg o’r cyfanswm poblogaeth 3+ 


 


O gymharu â’r grwpiau oedran hŷn, mae’r grwpiau ‘ifengach yn tueddu i gynnwys cyfran gymharol 


uwch o’r boblogaeth yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg. Yn 2011, roedd y gyfran 


uchaf o bobl yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg ymysg y grŵp oedran 5-15 mlwydd 


oed (89.6%), tra bod y gyfran isaf ymysg y grŵp oedran 65-74 mlwydd oed (55.9%). 


 


Mae hanner y grwpiau oedran wedi gweld cynnydd yn y gyfran sydd yn meddu ar un neu fwy o 


sgiliau yn y Gymraeg rhwng 2001 a 2011, gyda’r hanner arall wedi gweld dirywiad, fel y gwelir yn 


Nhabl 6. 


 


Dros y degawd diwethaf, mae chwe grŵp oedran wedi gweld cynnydd yn y nifer sydd yn meddu ar 


un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg. Bu’r cynnydd mwyaf ymysg y grŵp oedran 60-64, gyda 745 yn 


fwy o bobl yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg yn 2011 o gymharu â 2001 (cyfystyr â 


chynnydd o 30.8% mewn nifer). 


 


Mae’r grwpiau oedran 5-15; 16-19; 25-39 a 50-59 mlwydd oed wedi gweld dirywiad yn y nifer o 


bobl yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg ers 2001. Bu’r dirywiad mwyaf ymysg y grŵp 


oedran 5-15, ble roedd 942 yn llai o bobl yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg yn 2011 


o gymharu â 2001 (cyfystyr â dirywiad o 11.6% mewn nifer). 
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Mae Map 5 yn dangos y gyfran o bobl 3 oed a throsodd sydd ag un neu fwy o sgiliau yn y 


Gymraeg yn ôl wardiau Ynys Môn yn 2011, gyda Map 6 yn dangos gwybodaeth debyg ar gyfer 


2001. 


 


Mae Map 7 yn dangos y newid (fel %) o ran nifer y bobl 3 oed a throsodd ag un neu fwy o sgiliau 


yn y Gymraeg rhwng 2001 a 2011, tra bod Map 8 (Tudalen 26) yn dangos y newid (fel pwynt %) 


yng nghyfran y bobl 3 oed a throsodd sydd ag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg rhwng 2001 a 


2011. Gwelir y data cyflawn yn Nhabl 7. 


 


Mae Tabl 7 yn cynnwys gwybodaeth o ran y nifer a chyfran o bobl 3 oed a throsodd sydd ag un 


neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y 40 ward yn Ynys Môn yn ôl Cyfrifiad 2001 a 2011. 


 


O edrych ar Dabl 7 gellir gweld, heblaw am 7 ward, mae gweddill Ynys Môn wedi gweld dirywiad 


yn y gyfran o bobl sydd yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg rhwng 2001 a 2011. 


Gwelwyd y dirywiad mwyaf yn y gyfran o’r bobl yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg yn 


Aberffraw, ble bu i’r gyfran ddirywio o 76.8% i 71.6% dros y cyfnod. 


 


Ers 2001, mae 7 ward wedi profi cynnydd bach yn y gyfran o’r boblogaeth sydd yn meddu ar un 


neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg. Y saith ward yma yw: Biwmares, Cwm Cadnant, Llaneilian, 


Llanfair-yn-Neubwll, Maeshyfryd, Moelfre a’r Fali. Cwm Cadnant a welodd y cynnydd mwyaf yn y 


gyfran o bobl yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg, gan gynyddu o 67.6% yn 2001 i 


69.8% yn 2011. 


 


Bu i 19 o’r 40 ward, sef bron i hanner (47.5%), weld cynnydd yn y nifer o’r bobl yn meddu ar un 


neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg o 2001 i 2011. Gwelwyd y cynnydd mwyaf o ran y nifer yn ward 


Cyngar, ble bu cynnydd o 199 o bobl yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg (o 1,503 yn 


2001 i 1,702 yn 2011, sy’n gyfystyr â chynnydd o 13.2% mewn nifer). 


 


Gwelwyd y dirywiad mwyaf o ran y nifer yn ward Trearddur ble bu lleihad o 88 o bobl yn meddu ar 


un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg (o 1,249 yn 2001 i 1,161 yn 2011, sy’n gyfystyr â dirywiad o 


7.0% mewn nifer). 
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Tabl 7: Cyfran y bobl (3 oed a throsodd) sydd ag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg, fesul 


ward, 2001 & 2011 


 


Ward 


2001  2011  Newid 2001-2011 


Nifer %  Nifer %  
Mewn 


nifer 


Mewn 


nifer (%) 


Mewn 


Pwynt 


Canran 


Aberffraw 972 76.8%  961 71.6%  -11 -1.1% -5.2% 


Amlwch – Ward y Porth# 1,035 76.8%  1,862 77.1%  # # # 


Amlwch – Ward Wledig 799 66.4%  798 64.3%  -1 -0.1% -2.1% 


Biwmares 1,123 56.4%  1,082 57.2%  -41 -3.7% 0.8% 


Bodffordd 1,249 83.8%  1,208 80.7%  -41 -3.3% -3.1% 


Bodorgan 1,183 78.8%  1,255 75.8%  72 6.1% -3.0% 


Braint 1,206 83.5%  1,205 81.8%  -1 -0.1% -1.7% 


Bryngwran 1,326 81.8%  1,441 78.3%  115 8.7% -3.5% 


Brynteg 1,071 60.4%  1,065 58.3%  -6 -0.6% -2.1% 


Cadnant 641 61.6%  721 59.8%  80 12.5% -1.8% 


Cefni 1,220 88.1%  1,254 87.0%  34 2.8% -1.1% 


Cwm Cadnant 1,473 67.6%  1,529 69.8%  56 3.8% 2.2% 


Cyngar 1,503 89.4%  1,702 87.3%  199 13.2% -2.1% 


Gwyngyll 1,233 81.5%  1,223 78.9%  -10 -0.8% -2.6% 


Caergybi – Ward y Dref 636 61.0%  691 60.4%  55 8.6% -0.6% 


Kingsland 912 66.4%  943 64.6%  31 3.4% -1.8% 


Llanbadrig 881 65.1%  838 63.7%  -43 -4.9% -1.4% 


Llanbedrgoch 860 55.2%  789 52.9%  -71 -8.3% -2.3% 


Llanddyfnan 968 76.8%  930 72.5%  -38 -3.9% -4.3% 


Llaneilian 1,479 68.1%  1,515 69.0%  36 2.4% 0.9% 


Llanfaethlu 1,121 73.7%  1,153 72.4%  32 2.9% -1.3% 


Llanfair-yn-Neubwll 1,537 59.0%  1,668 60.4%  131 8.5% 1.4% 


Llanfihangel Ysgeifiog 1,661 85.1%  1,630 83.6%  -31 -1.9% -1.5% 


Llangoed 789 63.7%  747 61.8%  -42 -5.3% -1.9% 


Llanidan 1,240 76.7%  1,356 76.0%  116 9.4% -0.7% 


Llannerch-y-medd 1,368 79.0%  1,424 76.9%  56 4.1% -2.1% 


Ffordd Llundain 1,014 70.8%  946 66.5%  -68 -6.7% -4.3% 


Maeshyfryd 1,331 62.3%  1,396 64.1%  65 4.9% 1.8% 


Mechell 1,043 70.3%  1,030 68.6%  -13 -1.2% -1.7% 


Moelfre 670 61.1%  645 62.0%  -25 -3.7% 0.9% 


Morawelon 945 63.4%  915 63.2%  -30 -3.2% -0.2% 


Parc a'r Mynydd 800 72.2%  806 72.1%  6 0.8% -0.1% 


Pentraeth 1,191 68.8%  1,210 67.1%  19 1.6% -1.7% 


Porthyfelin 1,453 65.2%  1,377 63.4%  -76 -5.2% -1.8% 


Rhosneigr 498 52.3%  483 49.5%  -15 -3.0% -2.8% 


Rhosyr 1,484 70.6%  1,482 69.1%  -2 -0.1% -1.5% 


Trearddur 1,249 54.3%  1,161 52.9%  -88 -7.0% -1.4% 


Tudur 1,284 90.2%  1,335 89.3%  51 4.0% -0.9% 


Tysilio 1,522 76.3%  1,528 74.2%  6 0.4% -2.1% 


Y Fali 1,564 67.0%  1,575 68.7%  11 0.7% 1.7% 


          


Ynys Môn 45,534 70.4%  46,879 69.6%  1,345 3.0% -0.8% 


Cymru 797,717 28.4%  787,854 26.7%  -9,863 -1.2% -1.7% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 – KS25; Cyfrifiad 2011 - Tabl KS208WA 
Ar gyfer 2001 mae’r ffigwr un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg wedi’i gyfrifo drwy ddiddymu’r nifer heb unrhyw sgiliau 


yn y Gymraeg o’r cyfanswm poblogaeth 3+ 
#Nodyn: Yn 2001 bu i 450 o ffurflenni’r Cyfrifiad a methu a chael eu prosesu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a fu 


arwain i dan gyfrif o 1,035 yn boblogaeth y ward. Golygai hyn y na ellir cymharu ffigyrau 2001 a 2011 
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Map 5: Cyfran y bobl (3 oed a throsodd) ag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg, fesul ward, 2011 
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Map 6: Cyfran y bobl (3 oed a throsodd) ag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg, fesul ward, 2001 
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Map 7: Newid (%) yn nifer y bobl (3 oed a throsodd) ag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg, fesul ward, 2001-2011 
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Map 8: Newid (pwynt %) yng nghyfran y bobl (3 oed a throsodd) ag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg, fesul ward, 2001 - 2011 
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Y Gymraeg – Effaith Mudo 


 


Bu i boblogaeth Ynys Môn gynyddu o 2,922 yn ystod y cyfnod rhwng 2001 a 2011. Yn seiliedig ar 


newid naturiol yn unig (h.y. genedigaethau a marwolaethau), ni fyddai poblogaeth y sir wedi tyfu 


dros y cyfnod yma. Felly, mae’r newid hwn yn y boblogaeth oherwydd effaith mudo - gan gynnwys 


mudo mewnol (oddi fewn i’r Deyrnas Unedig) a mudo o dramor. 


 


Mae ystadegau am fudo mewnol o weddill y DU a mewnfudo o dramor yn gyfyngedig. Mae 


mewnfudo o dramor i'r DU yn bwnc gwleidyddol sensitif, ac yn ddiweddar mae cryn sylw wedi ei roi 


i sut mae mesur ei faint a’r camau naill ai sydd wedi eu cymryd yn barod neu sydd mewn llaw i 


wella dibynadwyedd yr ystadegau. Er hyn, mae'r prif sylw wedi ei roi ar wella'r ystadegau ar 


raddfa'r DU yn ei chyfanrwydd, ac nid yw'r ystadegau ar fewnfudo i Gymru o dramor yn 


ddibynadwy iawn nac yn debyg o fod cystal â'r ystadegau ar lefel y DU cyfan (Jones, 2012). Mae 


ystadegau ar lefel awdurdod lleol felly yng Nghymru yn llai dibynadwy, a dylid eu trin gyda gofal. 


 


Drwy’r ddegawd ddiwethaf (canol 2001 i ganol 2011) mae ar gyfartaledd 2,350 o bobl bob 


blwyddyn wedi mewnfudo i Ynys Môn o weddill y DU. (Mae hyn yn cyfateb i boblogaeth Y Fali yn 


symud i’r Sir bob blwyddyn1.) Crynswth y mewnfudo yw hyn. Mae pobl wedi bod yn symud allan o’r 


sir bob blwyddyn hefyd, ond gan fod llai wedi bod yn symud allan bob blwyddyn nag sydd wedi bod 


yn symud i mewn, yn gyffredinol bu mudo net positif o oddeutu 150 o bobl bob blwyddyn 2. 


 


Ym Môn, mae mudo net negyddol yr uchaf ymysg y grŵp oedran 15-29, gydag ar gyfartaledd 


oddeutu 180 mwy o bobl o’r grŵp oedran hwn yn symud allan o’r sir nag yn symud i mewn iddi3. 


Gall y rhesymau am hyn gynnwys myfyrwyr llawn-amser yn symud i ffwrdd i astudio a 


graddedigion diweddar a phobl ifanc yn mynd du-allan i Fôn er mwyn dilyn gyrfaoedd. 


 


Mae mudo net positif yr uchaf ymysg y grŵp oedran 45-59, gydag ar gyfartaledd oddeutu 130 yn 


fwy o bobl o’r grŵp oedran hwn yn symud i mewn i’r sir nag yn symud allan ohoni4. Mae’n debygol 


mai’r brîf reswm am hyn yw bod pobl yn dewis byw yn Ynys Môn wedi iddynt ymddeol. 


 


Gan nad oes cymunedau brodorol o siaradwyr Cymraeg tramor, ag eithriad Gwladfa'r Ariannin 


efallai, mae’n debyg mai di-gymraeg fydd mwyafrif mawr y mewnfudwyr p'un ydynt yn dod o 


wledydd eraill Prydain neu o dramor. Felly, hyd yn oed petai’r nifer sy’n gallu siarad Cymraeg yn 


sefydlog, un canlyniad mewnfudo fyddai bod y ganran sy’n gallu siarad Cymraeg yn gostwng 


(Jones, 2012).  


 


Mewnfudwyr amlwg o siaradwyr Cymraeg fyddai’r Cymry Cymraeg sy'n dychwelyd ar ôl allfudo 


mewn blynyddoedd blaenorol (Jones, 2012). Gan ddefnyddio data Cyfrifiad 2001 gallwn 


amcangyfrif bod oddeutu 491 o siaradwyr Cymraeg wedi mewnfudo i Ynys Môn yn ystod y 12 mis 


cyn y Cyfrifiad5, yn bennaf, mae’n debyg, myfyrwyr Cymraeg yn dychwelyd i’r Sir ar ôl astudio 


mewn prifysgol. 


 


                                                 
1
 Poblogaeth Y Fali yn 2,361 o bobl yn 2011; Cyfrifad 2011 – Tabl KS101EW 


2
 Dadansoddiad gan Uned Ymchwil Corfforaethol, Cyngor Gwynedd o Ystadegau mudo mewnol o weddill y DU y 


Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Data ar gael drwy StatsCymru: 
https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Population-and-
Migration/Migration/Internal/MigrationBetweenWalesAndTheRestOfTheUK-by-LocalAuthority-Flow-PeriodOfChange  
3
 Fel yr uchod 


4
 Fel yr uchod 


5
 Cyfrifiad 2001 – Tabl ST146. Ar sail y ganran oedd yn gallu siarad Cymraeg ymhlith y rhai dros 15 oed. Methodoleg a 


ddefnyddwyd yn troednodyn Error! Bookmark not defined. 



https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Population-and-Migration/Migration/Internal/MigrationBetweenWalesAndTheRestOfTheUK-by-LocalAuthority-Flow-PeriodOfChange

https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Population-and-Migration/Migration/Internal/MigrationBetweenWalesAndTheRestOfTheUK-by-LocalAuthority-Flow-PeriodOfChange





Darlun o sefyllfa’r Gymraeg yn Ynys Môn 


 


 


Mawrth 2014                                                                                                                                            Tud 26 


Mae’n debygol bod allfudiad net o siaradwyr Cymraeg, hynny yw, bod mwy o siaradwyr Cymraeg 


yn symud o Ynys Môn nac sy’n symud yn ôl, ond mae’n fwy anodd amcangyfrif faint o siaradwyr 


Cymraeg sy’n allfudo. Yn y 12 mis cyn Cyfrifiad 2001, hwyrach fod oddeutu 849 o siaradwyr 


Cymraeg wedi allfudo o Ynys Môn6. Gan ddefnyddio’r amcangyfrif am y rhai a fewnfudodd a 


roddwyd yn flaenorol, byddai hynny’n awgrymu fod ychydig dros 42% yn allfudo a ddim yn 


dychwelyd.  


 


Beth bynnag yw maint yr allfudo net, y peth arwyddocaol o ran cynaliadwyedd y Gymraeg ymhlith 


poblogaeth Ynys Môn yw bod allfudiad net. Golyga hynny bod yn rhaid, os am gynnal niferoedd 


presennol y siaradwyr, atgynhyrchu (trwy drosglwyddiad iaith rhwng y cenedlaethau) neu 


gynhyrchu (trwy addysg) mwy o siaradwyr Cymraeg bob blwyddyn nag sy’n marw, dim ond er 


mwyn cadw’r ddysgl yn wastad. 


 


Un newidyn y gellir edrych arno o ran ystadegau’r Gymraeg a mudo yw gwlad enedigol y 


boblogaeth o ran eu sgiliau Cymraeg. Ym Môn, roedd cyfran y boblogaeth a anwyd y tu allan i 


Gymru wedi cynyddu o 32.4% (21,670 o bobl)7 yn 2001 i 33.6% (23,448 o bobl)8 yn 2011.  


 


Mae Tabl 8 a Thabl 9 yn dangos y nifer a chyfran o siaradwyr Cymraeg a’r nifer a chyfran sydd ag 


un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg yn ôl gwlad enedigol yn 2001 a 2011. Fel y disgwylir, yn 2011 


roedd cyfran is o boblogaeth Ynys Môn a anwyd tu allan i Gymru yn gallu siarad Cymraeg (17.6%) 


o gymharu â’r bobl hynny a anwyd yng Nghymru (78.2%). Mae cyfran is o’r boblogaeth a anwyd tu 


allan i Gymru yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg (30.6%) o gymharu â’r rhai hynny a 


ganwyd yng Nghymru (90.2%). 


 


Er dirywiad o ran y gyfran o siaradwyr Cymraeg, o ran niferoedd mae’r nifer sydd wedi eu geni tu 


allan i Gymru ond yn gallu siarad Cymraeg yn Ynys Môn wedi cynyddu o 65 person (cyfystyr â 


chynnydd o 1.6%) dros y 10 mlynedd ddiwethaf. O gymharu, mae’r nifer o bobl sy’n gallu siarad 


Cymraeg a anwyd yng Nghymru wedi lleihau o 390 o bobl (cyfystyr â lleihad o 1.1%) yn y deg 


mlynedd ddiwethaf, gan leihau o gyfran o 80.8% yn 2001 i gyfran o 78.2% yn 2011. 


 


O ran y bobl hynny sydd ag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg, mae’r sefyllfa yn fwy cadarnhaol. 


Mae’r nifer wedi cynyddu ers 2001 ymysg y rhai hynny a ganwyd yng Nghymru ynghyd â’r bobl 


hynny a ganwyd tu allan i Gymru. Yn wir, gwelwyd y cynnydd mwyaf yn nhermau'r gyfran o 


gynnydd ymysg y bobl hynny a ganwyd tu allan i Gymru, gan gynyddu o 9.2% (cyfystyr â chynnydd 


o 598 person). 


 


Mae Awdurdod Addysg Ynys Môn yn gweithredu polisi dwyieithog trwy holl ysgolion y sir, ac mae 


effaith y polisi yma yn bendant yn un gadarnhaol o ran gallu plant a anwyd tu allan i Gymru yn y 


Gymraeg. Yn 2011, roedd 71.9%9 o’r boblogaeth 3 i 15 mlwydd oed Ynys Môn a anwyd tu allan i   


Gymru yn meddu ar un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg. Mae hyn yn gynnydd ers 2001, ble roedd 


y gyfran gyfatebol yn 66.3%10. 


 


  


                                                 
6
 Wedi ei seilio ar y niferoedd fu allfudo o Ynys Môn yn y flwyddyn cyn Cyfrfiad 2001 (Cyfrfiad 2001 – Tabl ST008) a’r 


ganran sy’n gallu siarad Cymraeg yn rhygl yn 5-15 mlwydd oed yn ôl Cyfrfiad Ysgolion 2002/2003 (46.5%). Methodoleg a 


ddefnyddwyd yn nhroednodyn Error! Bookmark not defined. 
7
 Cyfrifiad 2001 – Tabl KS005 


8
 Cyfrifiad 2011 – Tabl KS204EW 


9
 Cyfrifiad 2011 – Tabl DC2206WA 


10
 Cyfrifiad 2001 – Tabl TT015 & ST133 
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Tabl 8: Nifer a chyfran y bobl (3 oed a throsodd) sy’n gallu siarad Cymraeg, yn ôl gwlad 


enedigol, 2001 & 2011 


 


Grŵp Oedran 


2001  2011  Newid 2001-2011 


Nifer %  Nifer %  
Mewn 
nifer 


Mewn 
nifer 
(%) 


Mewn 
Pwynt 
Canran 


Ganwyd yng 


Nghymru 
34,855 80.8%  34,465 78.2%  -390 -1.1% -2.6% 


Ganwyd tu allan i 


Gymru 
4,038 18.7%  4,103 17.6%  65 1.6% -1.1% 


          


Pob oedran (3+) 38,893 60.1%  38,568 57.2%  -325 -0.8% -2.9% 


          


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 - Tabl CT009; Cyfrifiad 2011 - Tabl DC2206WA 


 


Tabl 9: Nifer a chyfran y bobl (3 oed a throsodd) sydd ag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg, 


yn ôl gwlad enedigol, 2001 & 2011 


 


Grŵp Oedran 


2001  2011  Newid 2001-2011 


Nifer %  Nifer %  
Mewn 
nifer 


Mewn 
nifer 
(%) 


Mewn 
Pwynt 
Canran 


Ganwyd yng 


Nghymru 
39,008 90.4%  39,755 90.2%  747 1.9% -0.2% 


Ganwyd tu allan i 


Gymru 
6,526 30.3%  7,124 30.6%  598 9.2% 0.3% 


          


Pob oedran (3+) 45,534 70.4%  46,879 69.6%  1,345 3.0% -0.8% 


          


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 – Tabl CT006; Cyfrifiad 2011 - Tabl DC2206WA 


 


O ran cymhathu mewnfudwyr mae yna weithgareddau ac adnoddau wedi eu sefydlu o fewn y 


rhwydweithiau Cymraeg lleol i addysgu a chodi ymwybyddiaeth mewnfudwyr o gefndir ieithyddol a 


diwylliannol yr ardal. Un prosiect sydd yn helpu newydd ddyfodiaid i ddysgu mwy am yr ardal, cael 


gwybodaeth am ddysgu Cymraeg a sut i helpu eu plant wrth iddynt gael addysg Gymraeg yw’r 


prosiect Blas ar Gymru sydd yn brosiect ar y cyd y Fenter Iaith a Chanolfannau Iaith Môn (Menter 


Iaith Môn, 2012, Tud 17) 


 


Yn 2008 gweithredodd Menter Iaith Môn gynllun cymhathu yn ardal dde-orllewin Môn gyda’r bwriad 


o ‘greu cyfleoedd i fewnfudwyr fod yn rhan o’u cymunedau lleol’. Dangosodd y gwerthusiad o’r 


prosiect bod y math yma o fuddsoddiad yn medru creu newid sylweddol o ran nid yn unig lleihau 


dieithrwch/ ofn ymysg newydd-ddyfodiaid, ond o ran symud tuag at ‘berthyn’ i ardal / bro, ac o ran 


newid agweddau at y Gymraeg yn sylweddol (y math mwyaf anodd o newid i’w greu). O gofio’r 


awydd i osgoi “cymunedau cyfochrog” ieithyddol, mae’n sicr bod y math yma o weithredu yn medru 


cyfrannu yn arwyddocaol tuag at hynny (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 4). 
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Bwrlwm Cymdeithasol a Diwylliannol 
 


Mae Tabl 10 yn cynnig ychydig o enghreifftiau o’r cyfleoedd creadigol a chymdeithasol cyfrwng 


Cymraeg sydd yn bodoli ar Ynys Môn. Dangosir y tabl yma bod presenoldeb cryf o fudiadau a 


sefydliadau Cymraeg traddodiadol yn y sir sy’n helpu i gynnal a hyrwyddo rhwydweithiau 


diwylliannol a chreadigol Cymreig ynghyd a chynnal y profiad o fod yn perthyn i gymdogaeth 


fywiog. 


 


Tabl 10: Cymdeithasau / Gweithgareddau sydd yn hybu bwrlwm cymdeithasol a diwylliannol 


Cymreig 


 


Cymdeithas / 


Gweithgaredd 
Nodiadau 


Efo Babi? Efo Pram?  


 


Teithiau cerdded i rieni â phlant ifanc ar hyd llwybrau arfordirol Môn. 


Pwrpas y prosiect yw darparu cyfleoedd i rieni sgwrsio yn Gymraeg 


gyda’i gilydd, hyrwyddo cadw’n heini a darparu cyfleoedd a chymorth i 


rieni sydd yn dysgu Cymraeg ac yn ddi-gymraeg. Gweithredir y prosiect 


gan Fenter Iaith Môn mewn partneriaeth â THWF a Chyngor Sir Ynys 


Môn (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 17). 


Amser Twf Sesiwn mwytho babi, canu hwyangerddi a storïau drwy gyfrwng y 


Gymraeg, cyfle am baned yn y sesiwn, dod i adnabod Cymry Cymraeg, 


ag iddynt hwy drosglwyddo'r iaith i fabis o deuluoedd di-gymraeg (Menter 


Iaith Môn, 2012, Tud 4). 


Rhannu Rhigwm Mae Swyddogion TWF yn cynnal sesiynau Rhannu Rhigwm, mewn 


patrwm â phartneriaid eraill, ymhob llyfrgell sy'n ei gynnal yn wythnosol, 


canu a storïau (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 4). 


Clybiau Babis Rhain yn eu harwain gan ymwelwyr iechyd, ond yn gwahodd amryw o 


wahanol sefydliadau i'r grŵp yn achlysurol. Cyfle i drosglwyddo'r neges, 


a rhoi esiampl ar sut i drosglwyddo'r Iaith, sesiwn canu, stori, a dangos 


esiamplau Cyw, llyfrau, rhoi cyngor ar gylchoedd Ti a Fi a chylchoedd 


meithrin iddynt fynychu (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 4). 


Cylchoedd Ti a Fi Pwrpas cylch Ti a Fi yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn 


rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned 


neu ddisgled o de! 


 


Mae'r cylchoedd Ti a Fi yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad 


plant o enedigaeth hyd at oed ysgol.  Mae’n gyfle gwych i 


rieni/gwarchodwyr gwrdd i rannu profiadau a chymdeithasu mewn 


awyrgylch Gymreig. 


Wrth fynd i'r cylch Ti a Fi bydd plant yn cael cyfle i: 


 fwynhau chwarae a gneud ffrindiau bach newydd 


 chwarae gyda phob math o deganau 


 dysgu caneuon bach syml y gall y teulu eu canu gyda’i gilydd gartref 


 gwrando ar storiau 


 chwarae gyda thywod a chlai (Mudiad Meithrin, Ar-lein) 


Cylchoedd Meithrin Nod y cylch meithrin yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant o ddwy 


flwydd oed hyd at oed ysgol. Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu trwy 
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chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdfrydig. 


 Mae dros 500 o gylchoedd meithrin yng Nghymru 


 Mae tua 13,000 o blant yn mwynhau dysgu trwy chwarae yn y 


cylchoedd meithrin 


 Cymraeg yw iaith y cylch meithrin ond mae croeso i bob plentyn yn y 


cylch dim ots beth yw’r iaith sy’n cael ei siarad yn y cartref. 


Mae chwarae yn bwysig i bob agwedd o ddatblygiad plant. Felly, mae’r 


profiadau a gweithgareddau'r yn y cylch wedi cael eu seilio ar ddysgu 


trwy chwarae. Mae pwyslais arbennig ar ddatblygiad iaith, datblygiad 


personol, cymdeithasol ac emosiynol plant yn y cylchoedd. 


Mae croeso cynnes i bob plentyn ddod i'r cylchoedd Meithrin waeth beth 


fo'i liw, hil, dosbarth cymdeithasol, sefyllfa deuluol neu anghenion 


addysgol. Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i blant gydag anghenion 


ychwanegol i'w galluogi i ymuno yn holl weithgareddau'r cylch (Mudiad 


Meithrin, Ar lein). 


Cymraeg o'r Crud / 


Hwyl i'r teulu 


Gwersi Cymraeg anffurfiol, drwy Goleg Harlech a Menai, mewn 


lleoliadau amrywiol ar yr Ynys, hyd at 10 tymor yma, Twf yn ei hyrwyddo 


a'n mynychu'r cynta' a'r ola', a'n rhoi cyngor ar grwpiau i'w mynychu i 


ymarfer y Gymraeg wedi'r cwrs (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 4). 


Clybiau Ieuenctid Mae’r Cyngor Sir yn gyfrifol am 38 o glybiau Ieuenctid Môn. Mae’r 


ddarpariaeth ar gael yn ddwyieithog (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 10). 


Menter Iaith Môn  Prosiect Radio yn yr ysgolion Uwchradd er mwyn hyrwyddo 


cerddoriaeth Gymraeg a meithrin sgiliau cyfryngau i bobl ifanc;  


 Chwaraeon a hamddena-gweithdai awyr agored i bobl ifanc; 


 Gweithdai creu cerddoriaeth i bobl ifanc.  


 Teithiau pramiau er mwyn annog trosglwyddiad Iaith a hyrwyddo 


cyfleoedd i gymdeithasu;  


 Prosiect Blas ar Gymru mewn partneriaeth â’r canolfannau Iaith 


er mwyn helpu newydd ddyfodiaid i’r ardal (Menter Iaith Môn, 


2012, Tud 11). 


Yr Urdd Mae gan yr Urdd 5 aelod o staff ym Môn ac oddeutu 150 o Wirfoddolwyr. 


Mae’r Urdd yn cael ei gefnogi gan Bwyllgor o Wirfoddolwyr brwd. Mae 


Ynys Môn wedi ei rannu yn 4 Cylch sef Cefni, Glannau Menai, Eilian ac 


Alaw/Cybi. Mae Pwyllgor Cylch yn bodoli ymhob cylch sef tîm o 


wirfoddolwyr ei hadrannau sydd yn dod at ei gilydd er mwyn trin a thrafod 


gweithgareddau’r Cylch. Cefnogir y Pwyllgorau Cylch gan y Pwyllgor 


Rhanbarth sef tîm o bobl o ar draws y Rhanbarth sydd â chyswllt gyda’r 


Mudiad. Mae gan bob pwyllgor Gadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd. 


 


Pwyllgorau yw asgwrn cefn y Mudiad ym Môn. Mae aelodau’r pwyllgorau 


yn trefnu a mynychu nosweithiau a digwyddiadau codi arian er mwyn 


cefnogi gwaith y swyddogion oddi fewn i’r Rhanbarth. Gweithgareddau 


megis Ocsiwn Addewidion, sioeau ffasiwn a diwrnod codi arian mewn 


archfarchnad (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 11). 


 


Chwaraeon  - Dros y flwyddyn bu 2,780 (o’i gymharu â 2,716 y llynedd) 
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sef cynnydd o 2.3% yn cystadlu yng nghystadlaethau Chwaraeon yr 


Urdd o fewn y Rhanbarth gyda 108 o’r rheini yn yr oedran Uwchradd, 


Cynnydd o 31.7%. Mae’r rhain yn cynnwys Nofio Cynradd/Uwchradd, 


rygbi, pêl droed, pêl rwyd, gymnasteg, mabolgampau, trawsgwlad a 


rownderi. Cafodd 104 o’r Oedran Uwchradd gyfle i gynrychioli’r 


Rhanbarth mewn cystadlaethau Taleithiol a Chenedlaethol megis Nofio, 


Pêl Droed a Gymnasteg. 


 


Cyrsiau Chwaraeon (16+)  - Drwy’r swyddog Chwaraeon mae sawl 


person ifanc o Fôn wedi manteisio ar y cyfleoedd i ennill cymwysterau 


Cenedlaethol Chwaraeon yn ogystal â Chymorth Cyntaf gan gynnwys: 


 Cwrs CSLA - 3  


 Cwrs Gymnasteg A-Z - 1  


 Cwrs Dechrau allan - 10  


 Cwrs Athletau - 3  


 


Eisteddfodau - Eleni, bu i 6,417 o blant a phobl ifanc gystadlu mewn 


cystadlaethau dawns, celf, llenyddol, cerddorol, offerynnol neu adrodd 


mewn 5 Eisteddfod Cylch a 3 Eisteddfod Rhanbarth. 


Mudiad Ffermwyr Ifanc Mae Mudiad y Ffermwyr Ifanc yn parhau yn fudiad pwysig a phoblogaidd 


ym Môn gyda chyfanswm o 177 o aelodau yn y 6 chlwb (Rhosybol, 


Bodedern, Dwyran, Llangefni, Penmynydd a Llangoed). Gweithredir yr 


holl weithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg a cheir cyfleoedd i fwynhau 


rali flynyddol, cystadlu mewn eisteddfodau a gigs (Menter Iaith Môn, 


2012, Tud 11). 


Merched y Wawr Mae Merched y Wawr yn darparu cyfle i gymdeithasu a gwneud 


rhywbeth cadarnhaol trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma gyfle i hyrwyddo 


Cymreictod a chael hwyl wrth wneud hynny. Mae Merched y Wawr yn 


ymgyrchu dros hawliau’r iaith Gymraeg a hawliau merched. Ym Môn, 


mae 21 - 20 clwb + 1 cangen: Amlwch, Benllech, Bodedern, Bodwrog, 


Brynsiencyn, Caergybi, Cemaes, Gaerwen, CG Y Gors Goch, 


Llanddeusant, Llandegfan, Llanfairpwllgwyngyll, Llanfechell, Llangefni, 


Llannerchymedd, Maelog, Porthaethwy, Rhosmeirch, Rhosybol, Talwrn, 


Y Fali (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 13). 


Capeli ac Eglwysi Mae Cymdeithasau Capeli ac Eglwysi Môn yn weithgar yn trefnu 


nosweithiau i’r gymdeithas leol, prynhawniau te a gweithgareddau codi 


arian amrywiol.Mae’r traddodiad Cymreig o gynnal Cymanfaoedd Canu 


yn parhau gyda nifer yn ystod y flwyddyn. Ceir hefyd ambell I Ysgol Sul 


ar hyd a lled y sir (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 13). 


Papurau Bro Mae 4 papur bro yn gwasanaethu dalgylchoedd Môn. Mewn partneriaeth 


â Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, mi ellir cael detholiad o 


gynnwys y rhan fwyaf o'r papurau lleol wedi ei ddarllen gan wirfoddolwyr 


a'i recordio ar dâp. Dyma un o’r prif ffynonellau pwysicaf y dylid cyfeirio 


atynt wrth lunio proffil Iaith ar gyfer ardal benodol. Maen nhw’n cynnwys 


gwybodaeth eang am yr hyn sydd wedi ei gynnal yn y Gymraeg yn lleol, 


hysbysebion am ddigwyddiadau sydd ar y gweill ac yn rhoi gwybodaeth 


am ddigwyddiadau ysgolion, capeli, cymdeithasau a chynghorau tref a 


chymuned leol (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 14). 


Eisteddfodau, Gwyliau Caiff Eisteddfod Môn ei chynnal yn flynyddol mewn gwahanol ardaloedd 
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a Digwyddiadau Lleol 


 


ar hyd a lled yr Ynys. Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Môn nesaf Mai 17 


2013 ym Mro Cefni. Yn ystod 2012 fe fydd Eisteddfod Bodffordd, 


Eisteddfod Talwrn ac Eisteddfod Marian-glas. Mae Eisteddfod Ieuenctid 


yn cael ei gynnal hefyd ym Marian-glas. 


 


Ym Môn mae nifer cynyddol o wyliau amrywiol-rhai cyfrwng Cymraeg a 


rhai dwyieithog. Yn eu mysg yn wyliau sydd yn hyrwyddo cerddoriaeth ac 


adloniant Gymraeg mae Gŵyl Cefni (uniaith Gymraeg) a Gŵyl Gopr a 


Gŵyl y Llychlynwyr (dwyieithog) yn Amlwch. Mae’r ddwy ŵyl yma am 


ddim. 


 


Ceir Gŵyl Gerdded ym mis Mai-Mehefin gyda dewis o deithiau cyfrwng 


Cymraeg a dwyieithog a theithiau i ddysgwyr, 


 


Cynhelir amrywiaeth o wyliau bwyd, fel Gŵyl Llymarch Môn ym Mae 


Trearddur pob mis Hydref ac mae marchnad ffermwyr bob mis ym 


Mhorthaethwy (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 13). 


Theatr Ieuenctid Môn Darpariaeth perfformio gelfyddydol a’i ail sefydlwyd yn 2002 gan y Fenter 


Iaith ac sydd â thros 120 o aelodau rhwng 7-18 oed yn mynychu. 


Cynhelir grwpiau dysgu sgiliau actio a pherfformio o bob math mewn 4 


lleoliad ar yr Ynys-Bodedern, Amlwch, Llangefni a Phorthaethwy. Mae 3 


Tîm Bach (7-11oed) a TÎM Mawr ar gyfer rhai 11-18. Mae’r ddarpariaeth 


yn gyfan gwbl drwy’r Gymraeg ac yn darparu cyfleoedd blynyddol i’r 


aelodau ymweld â sioeau, llwyfannu eu sioeau eu hunain a pherfformio 


mewn eisteddfodau lleol a chenedlaethol (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 


11). 


Côr Ieuenctid Môn Mae Côr Ieuenctid Môn yn cyfarfod yn wythnosol ac wedi adeiladu ar eu 


llwyddiant yn darparu cyfleoedd perfformio cyfrwng Cymraeg i blant a 


phobl ifanc. Mae dros ** o aelodau yn perthyn i’r côr (Menter Iaith Môn, 


2012, Tud 11). 
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Trosglwyddo Iaith yn y cartref 


 
Mae trosglwyddo’r iaith o un genhedlaeth i’r llall yn cael ei ystyried yn un o’r ddau faes pwysicaf o 


ran cynllunio ieithyddol, ynghyd ag addysg. “Nid yw’r Gymraeg yn debygol o ffynnu fel iaith 


gymunedol a chymdeithasol os yw’n dibynnu ar y system addysg yn unig fel ffordd o alluogi 


siaradwyr newydd i ddysgu’r iaith. Mae angen iddi fod yn iaith y cartref i gynifer o blant â phosibl, 


ac yn ddiamau, mae caffael yr iaith yn y modd hwn yn ffordd naturiol ac effeithiol o ddatblygu’n 


siaradwr Cymraeg rhugl” (Llywodraeth Cymru, 2012, Tud 25). 


 


Mae Tabl 11 yn dangos canlyniadau allweddol o ran trosglwyddo’r iaith yn y cartref o edrych ar 


ddata sydd ar gael o Gyfrifiad 2011 a 2001. Mae’r wybodaeth yn seiliedig ar aelwydydd un teulu 


sydd â phlant 3-4 mlwydd oed ac mae’r raddfa drosglwyddo yn cael ei ddiffinio fel y gyfran o blant 


3-4 mlwydd oed mewn teulu sydd yn gallu siarad Cymraeg. 


 


Ceir corff o dystiolaeth sy’n awgrymu bod y Gymraeg yn llai tebygol o gael ei defnyddio o fewn 


teuluoedd lle nad yw ond un oedolyn yn siarad Cymraeg, ac mae’r data yn Nhabl 11 yn cefnogi’r 


awgrym yma. 


 


Tabl 11: Cyfraddau trosglwyddo’r Gymraeg, 2001 & 2011 


 


Aelwydydd un teulu â phlant 3-4 oed 
Ynys Môn Cymru 


2001 2011 2001 2011 


Pâr – Dau oedolyn yn gallu siarad Cymraeg 79.0% 80.1% 82.0% 82.2% 


Pâr - Un oedolyn yn gallu siarad Cymraeg 49.1% 47.5% 39.9% 45.4% 


Pâr - Dim oedolyn yn gallu siarad Cymraeg 15.5% 20.6% 8.6% 13.2% 


Un rhiant – Oedolyn yn gallu siarad Cymraeg 69.8% 60.8% 55.3% 53.3% 


Un rhiant  - Oedolyn ddim yn gallu siarad Cymraeg 25.2% 25.4% 9.8% 14.4% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 –C0156; Cyfrifiad 2011 - Tabl DC2601WA 


 


Mae’r ystadegau yn Nhabl 11 yn dangos bod y gyfradd drosglwyddo ym Môn ar gyfer aelwydydd 


pâr, lle gallai dau oedolyn siarad Cymraeg, wedi cynyddu o 79.0% yn 2001 i 80.1% yn 2011. Ar 


gyfer Cymru gyfan bu i’r gyfradd drosglwyddo aros yn sefydlog ar oddeutu 82%. 


 


Mae’r gyfradd drosglwyddo ar gyfer aelwydydd pâr, lle gallai un oedolyn siarad Cymraeg, wedi 


lleihau o 49.1% yn 2001 i 47.5% yn 2001 yn Ynys Môn. I’r gwrthwyneb mae Cymru gyfan wedi 


gweld cynnydd o 39.9% yn 2001 i 45.4% yn 2011. 


 


Ers 2001 gwelwyd dirywiad ym Môn a Chymru gyfan o ran y gyfradd drosglwyddo ar gyfer 


aelwydydd un rhiant lle gallai’r oedolyn siarad Cymraeg. Bu i Ynys Môn weld dirywiad o gyfradd o 


69.8% yn 2001 i 60.8% yn 2011. 


 


Mae amryw o ffactorau yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau rhieni/gofalwyr ynghylch 


trosglwyddo iaith. “Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod dewis yn fater greddfol i raddau helaeth a 


bod rhieni/gofalwyr yn dueddol o ddefnyddio’r iaith y maent fwyaf cyfarwydd â hi, neu’r iaith y 


maent yn ei siarad â’u partner. O ran y ffactorau sy’n dylanwadu ar yr iaith a gaiff ei dewis gan y 


plentyn, maent yn cynnwys eu ‘cymuned‘ o siaradwyr - sy’n cynnwys rhieni/gofalwyr, brodyr a 


chwiorydd, neiniau a theidiau, athrawon a ffrindiau - yn ogystal â dylanwadau cymdeithasol eraill 


fel y cyfryngau a gweithgareddau cymunedol” (Ibid. Tud 25-26) 


 







Darlun o sefyllfa’r Gymraeg yn Ynys Môn 


 


 


Mawrth 2014                                                                                                                                            Tud 33 


Dros y deg mlynedd diwethaf, bu i Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt fuddsoddi cryn egni ac arbenigedd 


ym maes trosglwyddo iaith. Ei brif fenter oedd Twf, sef prosiect arloesol ac eang ei gwmpas sy’n 


ceisio annog rhieni/gofalwyr Cymraeg eu hiaith i siarad Cymraeg â’u plant, bu ei brif fenter. Mae 


prosiect Twf yn cyfleu i rieni/gofalwyr, darpar rieni/gofalwyr a’r cyhoedd fanteision siarad Cymraeg 


gartref, ynghyd â manteision diwylliannol ac economaidd magu plant yn ddwyieithog (Ibid., Tud 


26). 


 


Mae Cynllun Twf yn weithredol yn Ynys Môn gyda dau swyddog maes sy’n trefnu gweithgareddau 


a chlybiau ac yn ymweld â chlinigau er mwyn trafod efo rhieni a chynorthwyo gan hyrwyddo 


manteision cyflwyno’r Gymraeg o’r crud (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 4). Yn ogystal ceir amryw o 


weithgareddau cefnogol i rieni yn bodoli ar yr Ynys er enghraifft sesiynau Rhannu Rhigwm; Amser 


Twf; clybiau babis; cylchoedd Ti a Fi a sesiynau Cymraeg o’r Crud/Hwyl i’r teulu. Gwelir mwy o 


wybodaeth am y rhain yn Nhabl 10. 


 


  







Darlun o sefyllfa’r Gymraeg yn Ynys Môn 


 


 


Mawrth 2014                                                                                                                                            Tud 34 


Addysg 


 


Y Ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar 


 


Ers mis Medi 2004, mae pob plentyn 3 oed wedi cael y cynnig o addysg hanner amser am ddim. 


Gall yr addysg honno gael ei ddarparu un ai mewn ysgol a gynhelir neu mewn lleoliadau a gyllidir 


(Jones, 2012, Tud 64). Mae Cynllun Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar Cyngor Sir Ynys Môn yn 


sicrhau darpariaeth addysg feithrin o ddechrau’r tymor yn dilyn pen-blwydd yn 3 oed. Mae’r addysg 


feithrin a gynigir yn ddi-dâl am o  leiaf 2 awr y dydd ac yn dechrau’r tymor yn dilyn y 3ydd pen-


blwydd i’r Medi yn dilyn y 3ydd pen-blwydd yn ddieithriad yn y sector gwirfoddol. Mae’r 


ddarpariaeth o’r Medi yn dilyn y 3ydd pen-blwydd mewn ysgolion a gynhelir mewn rhai ardaloedd 


ac yn y sector gwirfoddol mewn ardaloedd eraill. Amcan penodol addysg feithrin Cyngor Sir Ynys 


Môn yw sicrhau y rhoddir i bob plentyn sylfaen gadarn yn y Gymraeg er mwyn ei alluogi i gyrraedd 


y nod o ddwyieithrwydd llawn maes o law (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 4). 


 


Mae’r Awdurdod Addysg Cyngor Sir Ynys Môn yn cefnogi’r ddarpariaeth i blant o’r oedran 3 i fyny 


drwy un o ddwy ffordd (Cyngor Sir Ynys Môn, 2011-2012, Tud 2): 


 


 Cefnogir drwy grant 44 o leoliadau nas cynhelir - 36 drwy’r Mudiad Meithrin a 8 drwy’r WPPA. 


Gwneir y ddarpariaeth uchod ar y ddealltwriaeth bod y lleoliadau’n gweithredu Polisi Iaith yr 


Awdurdod. 


 


 Cyllido’r ysgolion drwy’r fformiwla Ariannu Teg i gynnal dosbarth meithrin. Ym mis Medi 2012 


roedd gan 39 o ysgolion ddosbarth meithrin ar gyfer XX o ddisgyblion. 


 


Arfarnwyd safon darpariaeth yr Iaith Gymraeg yn y lleoliadau nas cynhelir yn ystod Tymor yr Haf 


2012. Barnwyd y ddarpariaeth yn dda mewn 33 lleoliad, yn ddigonol mewn 8 ac yn anfoddhaol 


mewn 3. Mae’r 3 lleoliad yma wedi derbyn llythyr swyddogol gan Awdurdod Addysg Cyngor Sir 


Ynys Môn yn eu cymell i gydweithio gyda’r Awdurdod i wella’r ddarpariaeth gogyfer â datblygu’r 


Gymraeg. Os na cheir gwelliant yna bydd yr Awdurdod yn ystyried a ddylid parhau gyda’r 


gefnogaeth gyllidol (Cyngor Sir Ynys Môn, 2011-2012, Tud 2-3). 


 


Mae 74 o warchodwyr plant wedi eu cofrestru ar Ynys Môn gyda’r rhan helaeth ohonynt yn ddi-


gymraeg. Mae deg meithrinfa ar yr ynys, naw ohonynt yn cael eu rhedeg yn breifat er y ceir cyswllt 


gyda mudiad gwirfoddol mewn pedair ohonynt. Mae’r un arall yn cael ei chynnal drwy bwyllgor 


Cymunedau Gyntaf yng Nghaergybi. Mae arfarnu ansawdd y ddarpariaeth Gymraeg yn fater mae 


angen i’r Awdurdod ystyried (Cyngor Sir Ynys Môn, 2011-2012, Tud 3). 


 


Mudiad gwirfoddol sydd yn arbenigo mewn gofal ac addysg blynyddoedd cynnar yw’r Mudiad 


Meithrin. Sefydlwyd Mudiad Ysgolion Meithrin (MYM) yn ôl yn 1971 er mwyn sefydlu cylchoedd 


meithrin a chefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg (Mudiad Meithrin, Ar-lein), bu i’r mudiad 


fabwysiadu enw newydd, Mudiad Meithrin yn 2011. Nod y Mudiad Meithrin yw rhoi cyfle i bob 


plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy 


gyfrwng y Gymraeg. 


 


O ran y Mudiad Ysgolion Meithrin ym Môn cyflogir dau swyddog datblygu - un yn gyfrifol am 


gylchoedd gogledd yr ynys a’r llall am gylchoedd de’r ynys. Hefyd mae swyddog iaith yn gweithio i 


gefnogi’r cylchoedd sydd â nifer uchel o blant di-gymraeg ac mae swyddog Ti a Fi teithiol yn 


gweithio gyda chylchoedd mewn ardaloedd penodol (Menter Iaith Môn, 2012, Tud 5).  
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Addysg Cynradd ac Uwchradd 


 


Mae Awdurdod Addysg Môn yn gweithredu polisi addysg ddwyieithog drwy holl ysgolion y Sir. Mae 


Polisi Iaith yr Adran Addysg Cyngor Sir Ynys Môn yn gosod y nod uchelgeisiol o sicrhau bod holl 


ddisgyblion y Sir yn meddu ar sgiliau ieithyddol priodol yn y Gymraeg a’r Saesneg, er mwyn eu 


galluogi i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni. Cydwedda 


hyn yn dda gyda phrif nod Cynllun Strategol y Gymraeg sef gwella sgiliau holl ddisgyblion Ynys 


Môn yn y Gymraeg. Er mwyn gwireddu’r agenda uchelgeisiol hon, mae’r materion canlynol yn cael 


eu blaenoriaeth ar lefel Awdurdod ym Môn (Cyngor Sir Ynys Môn, 2011-2012, Tud 1): 


 


 Gosod sylfaen gadarn yn y Gymraeg yn y Blynyddoedd Cynnar, er mwyn sicrhau bod 


disgyblion o gefndir Saesneg yn cael y cyfle i ddysgu’r Gymraeg cyn gynted â phosibl. 


 


 Yn CA1/CS, adeiladu ar y sylfaen a osodwyd yn y cyfnod meithrin a derbyn drwy barhau i 


ddatblygu gafael disgyblion ar y Gymraeg, a chychwyn ar y broses o ddatblygu eu sgiliau 


yn y Saesneg.   


 


 Yn CA2, parhau i ddatblygu gafael disgyblion ar y Gymraeg gan roi sylw i ddatblygu eu 


sgiliau yn y ddwy iaith. Asesir cynnydd disgyblion yn y Gymraeg Iaith Gyntaf a’r Saesneg 


ar ddiwedd y cyfnod allweddol. 


 


 Yn CA3, sicrhau bod pob disgybl sydd wedi cyrraedd lefel 3+ ar ddiwedd CA2 yn dilyn 


Cymraeg Iaith Gyntaf er mwyn sicrhau dilyniant a pharhad priodol.  


 


 Yn CA4, sicrhau bod pob disgybl yn astudio’r Gymraeg fel pwnc hyd at ddiwedd B11 ac 


yn cael asesiad yn y Gymraeg ar ddiwedd CA4.  


 


 Sicrhau bod disgyblion sy’n ddysgwyr y Gymraeg yn CA2 a CA3 yn dysgu’r Gymraeg cyn 


gynted â phosibl. 


 


 Gwella gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion o nodweddion diwylliannol, economaidd, 


amgylcheddol, hanesyddol ac ieithyddol Cymru gan eu datblygu i fod yn ddinasyddion 


cyfrifol sydd yn cyfrannu’n dda i’r gymdeithas ddwyieithog maent yn rhan ohoni. 


 


Bydd y mwyafrif o blant sy’n dysgu Cymraeg fel iaith gyntaf yn yr ysgol yn cael eu hasesu mewn 


Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 1, neu Cyfnod Sylfaen ers 2011 (sef diwedd Blwyddyn 2). 


 


Mae cymharu’r canrannau a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 1 / Cyfnod 


Sylfaen â’r ganran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 yn rhoi mesur o 


gysondeb dilyniant cyfrwng dysgu trwy flynyddoedd yr ysgol gynradd gan mai diwedd Blwyddyn 6 


yw diwedd Cyfnod Allweddol 2 (Jones, 2012, Tud 66).  


 


Fel y gwelir o Ffigwr 2, mae dilyniant ieithyddol trwy addysg gynradd yn dda yn Ynys Môn. Er nad 


union yr un plant fyddai wedi bod yn yr ysgol, mae’n debyg oherwydd mudo, ar ddiwedd Cyfnod 


Allweddol 2 yn 2013 aseswyd 74.9%. Gallwn ystyried hyn fel arwydd bod bron yr holl blant sy’n 


dysgu Cymraeg fel iaith gyntaf ym Mlwyddyn 2 yn parhau i ddysgu Cymraeg fel iaith gyntaf hyd at 


ddiwedd eu hamser yn yr ysgol gynradd. 
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Fodd bynnag, mae’r dilyniant ieithyddol yma yn dirywio wrth i ddisgyblion drosglwyddo o’r ysgol 


gynradd i’r ysgol uwchradd. Yn Ynys Môn ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 yn 2013 aseswyd 61.8%, 


sy’n cymharu  â 74% a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 tair blynedd ynghynt yn 2010. 


Mae hyn yr un duedd a welir ledled Cymru. 


 


Yn Ionawr 2013 roedd 45% o ddisgyblion yn Ynys Môn yn rhugl yn y Gymraeg tra bod 41.4% yn 


siarad Cymraeg ond ddim yn rhugl a 13.4% ddim yn gallu siarad Cymraeg, fel y gwelir yn Nhabl 


12. 


 


Mae’r ffigyrau yma ar gyfer disgyblion sydd yn cael eu haddysgu yn Ynys Môn gan yr awdurdod 


addysg leol ac felly ddim yn cynnwys plant sydd yn byw yn y sir ond sydd yn cael eu haddysgu tu 


allan i’r Sir na phlant mewn ysgolion annibynnol preifat. Mae’r ffigyrau hefyd yn cynnwys ychydig o 


blant sydd yn byw tu allan I Ynys Môn ond sydd yn cael eu haddysgu mewn ysgol awdurdod 


addysg Ynys Môn. Rhaid nodi ar gyfer yr ystadegau yma bod y data yn bennaf yn cynrychioli 


canfyddiadau rhieni o ruglder eu plentyn ac felly ni fydd o angenrheidrwydd yr un fath a’r gallu a 


ddangosir gan ddisgybl yn eu gwaith ysgol. 


 


 


Tabl 12: Disgyblion yn siarad Cymraeg yn Ynys Môn, Ionawr 2013 


 


 


 


 Pob Ysgol Cynradd Uwchradd 


 Nifer % Nifer % Nifer % 


Pob disgybl 9,485  5,508  3,977  


     Yn siarad Cymraeg yn rhugl 4,265 45.0% 2,223 40.4% 2,042 51.3% 


     Yn siarad Cymraeg ond ddim yn rhugl 3,923 41.4% 2,047 37.2% 1,876 47.2% 


     Ddim yn gallu siarad Cymraeg 1,271 13.4% 1,217 22.1% 54 1.4% 


     Dim gwybodaeth 26 0.3% 21 0.4% 5 0.1% 


Ffynhonnell:  Cyfrifiad Lefel Disgyblion Ysgolion Blynyddol 
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Ffigwr 2: Canran o ddisgyblion a aseswyd mewn Cymraeg iaith gyntaf ar ddiwedd CA1/CS/CA2/CA3, 2003-2013 


 
Ffynhonnell: Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol 
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Iechyd a Lles 
 


Mae Tabl 13 a Thabl 14 yn dangos iechyd cyffredinol siaradwyr Cymraeg Môn ynghyd a’r nifer a 


chyfran o siaradwyr Cymraeg ar yr Ynys sydd â phroblem iechyd neu anabledd hirdymor, a’r newid 


sydd wedi bod rhwng 2001 a 2011. 


 


Yn 2011 roedd 81.1% (31,268 o bobl) o’r boblogaeth 3+ oedd yn gallu siarad Cymraeg ar Ynys 


Môn yn datgan bod eu hiechyd yn dda neu dda iawn tra bod 13.8% yn datgan iechyd gweddol a 


5.1% yn datgan iechyd gwael neu wael iawn. Ers 2001 mae iechyd cyffredinol y boblogaeth 3+ 


sy’n siarad Cymraeg ar Ynys Môn wedi gwella, gyda chynnydd o 14.3% yn y nifer yn datgan 


iechyd da neu dda iawn. 


 


Mae cyfran uwch o’r boblogaeth sy’n gallu siarad Cymraeg (81.1%) yn nodi bod ganddynt iechyd 


da neu dda iawn o gymharu â’r boblogaeth gyfan (78.6%) ar Ynys Môn yn 2011. 


 


Tabl 13: Nifer a chyfran y bobl (3 oed a throsodd) yn gallu siarad Cymraeg yn Ynys Môn yn 


ôl iechyd cyffredinol, 2001 & 2011 


 


Iechyd 
Cyffredinol 


2001  2011  Newid 2001-2011 


Nifer %  Nifer %  
Mewn 
nifer 


Mewn 
nifer (%) 


Mewn 
Pwynt 
Canran 


Iechyd da neu 


dda iawn 
27,358 70.3%  31,268 81.1%  3,910 14.3% 10.8% 


Iechyd gweddol 8,018 20.6%  5,330 13.8%  -2,688 -33.5% -6.8% 


Iechyd gwael 


neu wael iawn 
3,517 16.8%  1,970 5.1%  -1,547 -44.0% -11.7% 


          


Pob oedran (3+) 38,893   38,568   -325 -0.8%  
          


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 – Tabl TT039;  Cyfrifiad 2011 – Tabl DC3202WA 


 
Roedd un rhan o bump (20.9%) o’r boblogaeth 3+ oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 2011 yn nodi 


bod ganddynt broblem iechyd neu anabledd tymor hir sydd yn gyfran ychydig yn is na phoblogaeth 


gyfan Ynys Môn (23.1%) ac sydd yr un tuedd a deng mlynedd yn ddiweddarach. 


 
Tabl 14: Nifer a chyfran y bobl (3 oed a throsodd) yn gallu siarad Cymraeg yn Ynys Môn yn 


ôl problem iechyd tymor-hir neu anabledd, 2001 & 2011 


 


Problem iechyd neu 
anabledd tymor-hir 


2001  2011  Newid 2001-2011 


Nifer %  Nifer %  
Mewn 
nifer 


Mewn 
nifer (%) 


Mewn 
Pwynt 
Canran 


Gyda phroblem iechyd 


neu anabledd tymor hir  
7,873 20.2%  8,076 20.9%  203 2.6% 0.7% 


Heb broblem iechyd 


neu anabledd  tymor 


hir 


31,020 79.8%  30,492 79.1%  -528 -1.7% -0.7% 


          


Pob oedran (3+)  38,893   38,568   -325 -0.8%  
          


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 – Tabl TT039;  Cyfrifiad 2011 – Tabl DC3202WA 
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Y gweithle a’r economi 
 


Y gweithle a’r gweithlu 


 


Fel unigolion rydym yn treulio cyfran sylweddol o’n hamser yn y gwaith, felly'r gweithle yw un o’r 


meysydd allweddol sy’n pennu pa iaith y mae pobl yn ei defnyddio.  Bu i nifer sylweddol o 


ymatebwyr yr ymgynghoriad Llywodraeth Leol ar y strategaeth Iaith fyw: iaith byw - Strategaeth y 


Gymraeg 2012-17 gytuno “bod gan y gweithle rôl allweddol o ran ennyn hyder ymhlith siaradwyr 


Cymraeg i ddefnyddio’r iaith mewn agweddau eraill ar eu bywydau… a bod datblygu statws yr iaith 


yn y gweithle yn bwysig o safbwynt pwysleisio gwerth addysg cyfrwng Cymraeg” (Llywodraeth 


Cymru, 2012, Tud 37). 


 


Gall “nifer o wahanol ffactorau ddylanwadu ar y defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle gan gynnwys 


arferion sydd wedi hen ennill eu plwyf lle ffafrir defnydd o’r Saesneg; materion yn gysylltiedig â 


gallu yn y Gymraeg, a rhesymau sefydliadol megis y ffaith nad oes digon o gymorth gan 


sefydliadau i gefnogi defnydd o’r iaith; a’r graddau y mae diwylliant y sefydliad yn hwyluso neu’n 


hybu’r defnydd o’r Gymraeg” (Ibid. Tud 38).  


 


Yn 201211, roedd 76.2% (30,800 o bobl) o boblogaeth oed gweithio (16-64 mlwydd oed) Ynys Môn 


yn economaidd weithgar o gymharu â 73.5% yng Nghymru a 76.8% yn y Deyrnas Unedig. O’r rhai 


economaidd weithgar mae 94.8% (29,200 o bobl) mewn gwaith sydd yn gyfran ychydig yn uwch na 


Chymru (91.5%) a’r Deyrnas Unedig (92.0%). 


 


Mae gwybodaeth fisol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) o ran y nifer o hawlwyr lwfans 


‘Jobseekers Allowance’ yn ddangosydd o ddiweithdra ymysg y boblogaeth breswyl mewn ardal. 


Mae Ffigwr 3 yn dangos y newid yn y gyfran o bobl oed gwaith sydd yn hawlio’r lwfans JSA yn 


Ynys Môn a ledled Cymru ers Ionawr 2007 hyd at y cyfnod diweddaraf o Hydref 2013. Er bod y 


duedd o ran diweithdra ym Môn yn dilyn yr un duedd a welir ledled Cymru, mae’r gyfran 


ddiweithdra ychydig yn uwch ar yr Ynys o gymharu â chyfran Cymru, gyda chyfran o hawlwyr JSA 


Ynys Môn yn Hydref 2013 yn 4.2% o gymharu â 3.4% yng Nghymru. Ar y cyfan, mae’r nifer o 


hawlwyr JSA ar Ynys Môn ym mis Hydref 2013 yn 30.9% yn uwch na’r ffigwr ar gyfer Ionawr 2007. 


 


                                                 
11


 ONS Annual Population Survey, Jan 2012 – Dec 2012 
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Ffigwr 3: Lefelau diweithdra,  Ionawr 2007 – Hydref 2013 


 
Ffynhonnell: ONS Cyfrif Hawlwyr 
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Diwydiant & Galwedigaethau Cyflogaeth 


 


Bydd dosbarthiad y siaradwyr Cymraeg yn ôl diwydiant a galwedigaethau mewn ardal yn 


adlewyrchu'r mathau o gyfleoedd gwaith sy’n bodoli iddynt ac mae Tabl 15 a Tabl 16 yn dangos 


strwythur diwydiant a galwedigaethau Ynys Môn yn ôl Cyfrfiad 2011. 


 


Yn gyffredinol mae Ynys Môn o ran diwydiant yn ddibynol ar y sector gyhoeddus (sef 


Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; nawdd cymdeithasol gorfodol; addysg; iechyd pobl a 


gweithgareddau gwaith cymdeithasol) gyda 35.1% o bob preswylydd arferol 16+ oed mewn 


cyflogaeth yn gweithio yn y secotr gyhoeddus yn 2011 o gymharu a 32.4% yn Gymru gyfan. 


 


Sector cyflogaeth bwysig arall ym Môn yw’r sector amaethyddiaeth, egni a dŵr gyda 7.2% o 


weithwyr yn gweithio yn y sector yma yn 2011 o gymharu â 3.8% yn Gymru gyfan. 


 


Mae 58.3% o’r preswylwyr arferol 16+ oed sydd mewn cyflogaeth yn gallu siarad Cymraeg yn Ynys 


Môn. O’r rhain, mae’r cyfrannau yn gweithio ym mhob diwydiant yn debyg iawn i’r darlun cyffredinol 


ar yr Ynys fel y gwelir o Ffigwr 4. 


 


Tabl 15: Diwydiant cyflogaeth a siaradwyr Cymraeg, 2011 
 


Diwydiant 


Ynys Môn Cymru 


Nifer % 


Yn siarad 
Cymraeg % 


% yn 
siarad 


Cymraeg Nifer % 


Pob preswylydd arferol 16+ oed 
mewn cyflogaeth 


30,726  17,920    


A, B, D, E Amaethyddiaeth, egni a 


dŵr 
2,200 7.2% 1,512 8.4% 3.8% 6.7% 


C Gweithgynhyrchu 2,363 7.7% 1,223 6.8% 10.5% 6.3% 


F Adeiladu 2,711 8.8% 1,758 9.8% 8.2% 8.1% 


G Masnach manwerthu a 
chyfanwerthu; atgyweirio cerbydau 
modur a beiciau modur 


4,423 14.4% 2,441 13.6% 15.6% 13.4% 


H Trafnidiaeth a storio 1,614 5.3% 835 4.7% 3.9% 3.1% 


I  Llety a gweithgareddau gwasanaeth 


bwyd 
2,105 6.9% 1,072 6.0% 6.2% 6.0% 


J Gwybodaeth a chyfathrebu 470 1.5% 243 1.4% 2.3% 2.2% 


K Gweithgareddau ariannol ac 


yswiriant 
339 1.1% 195 1.1% 3.0% 2.2% 


L Gweithgareddau eiddo tiriog 336 1.1% 192 1.1% 1.3% 1.1% 


M Gweithgareddau proffesiynol, 


gwyddonol a thechnegol 
1,105 3.6% 539 3.0% 4.3% 4.0% 


N Gweithgareddau gweinyddol a 


gwasanaethau cymorth 
983 3.2% 485 2.7% 4.0% 2.8% 


O Gweinyddiaeth gyhoeddus ac 
amddiffyn; nawdd cymdeithasol 
gorfodol 


2,764 9.0% 1,520 8.5% 7.9% 8.8% 


P Addysg 3,425 11.1% 2,401 13.4% 10.1% 16.2% 


Q Iechyd pobl a gweithgareddau 


gwaith cymdeithasol 
4,610 15.0% 2,796 15.6% 14.4% 14.0% 


R, S, T, U Arall 1,278 4.2% 708 4.0% 4.6% 5.1% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 - Tabl DC6110EW & Tabl DC2611WA 
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O ran galwedigaethau ceir y gyfran uchaf o weithwyr Ynys Môn yn gweithio mewn galwedigaethau 


crefftau medrus (16.9%) wedi’i ddilyn gan alwedigaethau proffesiynol (15.3%). Mae’r gyfran isaf o 


weithwyr yn weithredwyr prosesau, offer a pheiriannau (7.5%) neu yn gweithio mewn 


galwedigaethau gwerthu a gwasanaethau cwsmeriaid (7.8%). 


 


Unwaith eto ceir y cyfrannau tebyg o weithwyr sy’n siarad Cymraeg yn gweithio yng 


ngalwedigaethau o gymharu â’r darlun cyffredinol ar gyfer pob gweithiwr fel y gwelir o Ffigwr 5. 


 


Tabl 16: Galwedigaethau a siaradwyr Cymraeg, 2011 


 


Galwedigaeth 


Ynys Môn Cymru 


Nifer % 


Yn siarad 


Cymraeg % 


% yn 


siarad 


Cymraeg Nifer % 


Pob preswylydd arferol 16+ oed mewn 


cyflogaeth 
30,726  17,920    


1. Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch 


swyddogion 
3,009 9.8% 1,304 7.3% 9.3% 7.6% 


2. Galwedigaethau proffesiynol 4,693 15.3% 2,780 15.5% 15.8% 19.9% 


3. Galwedigaethau proffesiynol a 


thechnegol cyswllt 
3,099 10.1% 1,624 9.1% 10.8% 10.6% 


4. Galwedigaethau gweinyddol ac 


ysgrifenyddol 
3,041 9.9% 1,872 10.4% 11.1% 10.4% 


5. Galwedigaethau crefftau medrus 5,179 16.9% 3,270 18.2% 13.5% 15.4% 


6. Gofalu, hamdden a galwedigaethau 


gwasanaethau eraill 
3,570 11.6% 2,351 13.1% 10.5% 11.9% 


7. Galwedigaethau gwerthu a 


gwasanaethau cwsmeriaid 
2,399 7.8% 1,293 7.2% 9.0% 7.9% 


8. Gweithredwyr prosesau, offer a 


pheiriannau 
2,310 7.5% 1,420 7.9% 8.1% 6.1% 


9. Galwedigaethau elfennol 3,426 11.2% 2,006 11.2% 11.9% 10.1% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 - Tabl DC6112EW & Tabl DC612EW 
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Ffigwr 4: Diwydiant cyflogaeth ar Ynys Môn, 2011 


 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 - Tabl DC2611WA 
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Ffigwr 5: Galwedigaethau cyflogaeth ar Ynys Môn, 2011 


 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 - Tabl DC612EW 
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Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol (NS-Sec) 


 


Mae Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol (NS-SEC) yn dynodi sefyllfa economaidd-


gymdeithasol ar sail galwedigaeth ac mae'n un o ddosbarthiadau safonol y Swyddfa Ystadegau 


Gwladol.            


 


Er mwyn pennu categori NS-SEC i unigolyn, caiff teitl ei alwedigaeth ei gyfuno â gwybodaeth am ei 


statws cyflogaeth, p'un a yw'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig a ph'un a yw'n goruchwylio 


gweithwyr cyflogedig eraill. Caiff myfyrwyr sydd mewn addysg amser llawn eu cofnodi yn y categori 


'myfyriwr mewn addysg amser llawn' p'un a ydynt yn gweithio ai peidio.   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


 


Tabl 17: Cymwysterau a siaradwyr Cymraeg, 2011 


 


Galwedigaeth 


Ynys Môn Cymru 


Nifer % 


Yn siarad 


Cymraeg % 


% yn 


siarad 


Cymraeg Nifer % 


Pob preswylydd arferol 16+ oed 57,890  31,347    


1. Galwedigaethau rheoli uwch, 
gweinyddol a phroffesiynol 


4,685 8.1% 1,994 6.4% 7.6% 7.6% 


2. Galwedigaethau rheoli is, 
gweinyddol a phroffesiynol 


11,643 20.1% 6,275 20.0% 19.4% 23.0% 


3. Galwedigaethau canolraddol 6,491 11.2% 3,639 11.6% 12.1% 11.8% 
4. Cyflogwyr bach a gweithwyr 
hunangyfrif 


6,996 12.1% 3,524 11.2% 9.5% 11.1% 


5. Galwedigaethau goruchwylio is a 
thechnegol 


5,092 8.8% 2,773 8.8% 8.3% 7.1% 


6. Galwedigaethau lled-arferol 9,295 16.1% 5,165 16.5% 16.0% 13.5% 
7. Galwedigaethau arferol 6,839 11.8% 3,976 12.7% 13.3% 10.1% 
8. Erioed wedi gweithio a di-waith am 
gyfnod hir 


3,408 5.9% 1,716 5.5% 5.8% 4.0% 


Heb ei ddosbarthu (Myfyriwr amser 
llawn) 


3,441 5.9% 2,285 7.3% 8.1% 11.9% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 - Tabl DC2613WA  
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Cymwysterau 


 


Fel y gwelir o Dabl 18, yn gyffredinol mae poblogaeth breswyl 16+ mlwydd oed Ynys Môn yn fwy 


cymwysedig na Chymru gyfan gyda chyfran uwch (38.0%) yn meddu a chymwysterau lefel 3 neu 


uwch o gymharu â chyfran Cymru (36.8%) 


 
Tabl 18: Cymwysterau a siaradwyr Cymraeg, 2011 


 


Galwedigaeth 


Ynys Môn Cymru 


Nifer % 


Yn siarad 


Cymraeg % 


% yn 


siarad 


Cymraeg Nifer % 


Pob preswylydd arferol 16+ oed 57,890  31,347    


Dim cymwysterau 13,991 24.2% 7,715 24.6% 25.9% 20.2% 


Cymwysterau Lefel 1 7,342 12.7% 3,890 12.4% 13.3% 11.6% 


Cymwysterau Lefel 2 9,406 16.2% 5,401 17.2% 15.7% 18.1% 


Prentisiaeth 2,739 4.7% 1,499 4.8% 3.9% 3.4% 


Cymwysterau Lefel 3 6,887 11.9% 3,996 12.7% 12.3% 13.7% 


Cymwysterau Lefel 4 ac uwch 15,098 26.1% 7,749 24.7% 24.5% 30.2% 


Cymwysterau eraill 2,427 4.2% 1,097 3.5% 4.3% 2.8% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 - Tabl DC501Wala 
Nodyn: 


 Dim Cymwysterau: Dim cymwysterau academaidd na phroffesiynol 
  
 Cymwysterau Lefel 1: 1-4 Lefel O/TAU/TGAU (unrhyw radd), Lefel Mynediad, Diploma Sylfaen, NVQ 


lefel 1, GNVQ Sylfaen, Sgiliau Sylfaenol/Allweddol 
  
 Cymwysterau Lefel 2: 5+ Lefel O (wedi pasio)/TAU (Gradd 1)/TGAU (Graddau A*-C), Tystysgrif Ysgol, 1 


Lefel A/ 2-3 Lefel AS/VCE, Diploma Canolradd/Uwch, Diploma Canolradd Bagloriaeth Cymru, NVQ lefel 
2, GNVQ Canolradd, City and Guilds Craft, Diploma Cyntaf/Cyffredinol BTEC, Diploma RSA 


 Prentisiaeth 
  
 Cymwysterau Lefel 3: 2+ Lefel A/VCE, 4+ Lefel AS, Tystysgrif Ysgol Uwch, Diploma Uwch, Diploma 


Uwch Bagloriaeth Cymru, NVQ Lefel 3; GNVQ Uwch, Crefft Uwch City and Guilds, ONC, OND, BTEC 
Cenedlaethol, Diploma Uwch RSA 


  
 Cymwysterau Lefel 4+: Gradd (er enghraifft BA, BSc), Gradd Uwch (er enghraifft MA, PhD, TAR), NVQ 


Lefel 4-5, HNC, HND, Diploma Uwch RSA, Lefel Uwch BTEC, Gradd sylfaen (Gogledd 
Iwerddon),Cymwysterau proffesiynol (er enghraifft addysgu, nyrsio, cyfrifyddiaeth) 


  
 Cymwysterau eraill: Cymwysterau Galwedigaethol/Cysylltiedig â Gwaith, Cymwysterau Tramor (Heb eu 


nodi/lefel yn anhysbys).  
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Incwm 


 


Yn 2013 roedd incwm aelwyd canolrif yn Ynys Môn (£23,937) yn 3.9% yn is na’r ffigwr i Gymru 


(£24,909) a 13.0% yn llai na’r ffigwr i Brydain Fawr (£27,512).  


 


Ar gyfer yr un cyfnod roedd incwm aelwyd chwartel isaf Ynys Môn (£13,112) yn 15.9% yn is na’r 


ffigwr i Gymru (£15,597) a 23.0% yn is na’r ffigwr i Brydain Fawr (£17,024). 


 


Tabl 19: Incymau Aelwydydd Canolrif a Chwartel Isaf, 2013 


 


 Ynys Môn Cymru Prydain Fawr 


Incwm aelwyd canolrif £23,937 £24,909 £27,512 


  % o Brydain Fawr 87.0% 90.5% 100% 


Incwm aelwyd chwartel isaf £13,112 £15,597 £17,024 


  % o Brydain Fawr 77.0% 91.6% 100% 


Ffynhonnell: CACI Paycheck 2013 


 


Dengys Map 9 incymau canolrif aelwyd ar lefel ward yn Ynys Môn ar gyfer  2013.  Yn ystod 2013, 


gwelwyd yr incwm canolrif aelwyd isaf o £16,304 yn ward Tudur yn Llangefni tra gwelir y ffigwr 


uchaf o £29,749 yn ward Gwyngyll. 


 


O ran incymau chwartel isaf aelwydydd (Map 10) gwelwyd yr isafswm o £10,899 yn ward Tref 


Caergybi a’r uchafswm o £17,504 yn ward Cwm Cadnant.  


 


Y trothwy incwm isel a ddefnyddir rhan amlaf yw incwm aelwyd sydd yn 60% neu lai o’r incwm 


aelwyd canolrif Brydeinig yn y flwyddyn honno. O ystyried ffigyrau yn Nhabl 20, roedd dros traean 


o aelwydydd Ynys Môn (34.2%) o dan 60% canolrif Prydain Fawr yn 2013. 


 


 


Tabl 20: Nifer a chanran o aelwydydd yn ôl ardal o dan 60% incwm aelwyd canolrif Prydain 


Fawr, 2013 


 


Ardal Cyfanswm Aelwydydd 


Aelwydydd o dan 60% o 


ganolrif Prydain Fawr 


Nifer % 


Ynys Môn 31,150 10,640 34.2% 


Cymru 1,332,201 368,119 27.6% 


Prydain Fawr 26,323,250 6,222,620 23.6% 


Ffynhonnell: CACI Paycheck 2013 


 


 


Mae Map 11 yn dangos y gyfran o aelwydydd sydd ag incwm aelwyd sydd yn 60% neu lai o’r 


incwm aelwyd canolrif Brydeinig ar gyfer 2013 ar lefel ward yn Ynys Môn.  Gwelwyd y gyfran isaf o 


23.3% yn ward Cwm Cadnant tra bod y gyfran uchaf o 50.5% yn ward Tudur yn Llangefni.  
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Map 9: Incwm canolrif, fesul ward, 2013 
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Map 10: Incwm chwartel isaf, fesul ward, 2013 
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Map 11: Canran o aelwydydd ag incwm aelwyd sydd yn 60% neu lai o’r incwm aelwyd canolrif Brydeinig, fesul ward, 2013 
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Tai ac aelwydydd 
 


 


Cartrefi fesul math o lety a daliadaeth 


 


Mae cartref (gofod aelwyd) yn llety a breswylir gan aelwyd unigol neu, os yn wag, sydd ar gael fel 


cartref unigol. Mae’r math o lety yn disgrifio'r math o lety a breswylir gan aelwyd unigol, neu os nad 


oes unrhyw un yn preswylio ynddo, sydd ar gael fel cartref aelwyd unigol, er enghraifft tŷ teras 


cyfan neu fflat mewn bloc o fflatiau wedi ei adeiladu’n bwrpasol12. 


 


Daw’r wybodaeth ddiweddaraf am gartrefi yn ôl math o lety o Gyfrifiad 2011 fel y gwelir yn Nhabl 


21. Nodweddir stoc tai Ynys Môn gan eiddo ar wahân (47.9%) gyda’r gyfran o’r math yma o gartref 


yn uwch ym Môn o gymharu â ffigyrau Cymru. O gymharu â Chymru ceir cyfran ychydig yn uwch o 


garafanau neu fath arall o gartref symudol neu dros dro (0.9%) ar Ynys Môn. 


 


Rhwng 2001 a 2011 bu i’r nifer o gartrefi gynyddu o 3,140 (10.1%) ar Ynys Môn. Roedd 1,313 o’r 


cynnydd hwn (41.8%) yn y nifer o eiddo ar wahân a 1,050 (33.4%) o’r cynnydd yn y nifer o eiddo 


semi. 


 


Tabl 21: Cartrefi fesul math o lety, 2011 


 


Math o lety 
Ynys Môn 


Cymru 
Nifer % 


Cyfanswm o Gartrefi 34,183  1,385,521 


Tŷ neu fyngalo cyfan: Ar wahân 16,382 47.9% 27.7% 


Tŷ neu fyngalo cyfan: Semi 7,281 21.3% 31.0% 


Tŷ neu fyngalo cyfan: Teras (gan gynnwys ar y pen)  7,620 22.3% 27.8% 


Fflat neu maisonette: Bloc o fflatiau neu denement a adeiladwyd yn 


bwrpasol 
1,661 4.9% 9.6% 


Fflat neu maisonette: Rhan o dŷ wedi'i addasu neu dŷ sy'n cael ei 


rannu (gan gynnwys fflatiau un ystafell) 
563 1.6% 2.4% 


Fflat neu maisonette: Mewn adeilad masnachol 352 1.0% 1.0% 


Carafán neu fath arall o gartref symudol neu dros dro 324 0.9% 0.4% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, Tabl KS401EW 


 


Lefelau preswyliaeth ac eiddo gwag 


 
Cyfrifiad 2011 


 


Mae angen rhyw lefel o lety gwag yn y stoc tai, i ganiatáu ar gyfer trosiant yn y farchnad dai. Nid 


oes lefel gorau posibl o eiddo gwag, gan fod y farchnad dai ym mhob ardal yn wahanol ac yn 


newid dros amser.  


 


Gall cartref (gofod aelwyd) heb breswylydd arferol dal i gael ei ddefnyddio gan breswylwyr tymor-


byr, ymwelwyr oedd yn bresennol ar noson y cyfrifiad neu gyfuniad o breswylwyr tymor-byr neu 


ymwelwyr. Mae cartrefi gwag a chartrefi a ddefnyddiwyd fel ail gyfeiriadau hefyd yn cael eu 


dosbarthu yng nghanlyniadau’r cyfrifiad fel ‘cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol’. 


                                                 
12


 Diffiniad Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol 
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O ran cartrefi gweigion yn 2011, Ynys Môn oedd â’r gyfran 3ydd uchaf o holl awdurdodau lleol 


Cymru, ar ôl Gwynedd (14.1%) a Sir Benfro (12.5%).  Gyda chyfran o gartrefi heb unrhyw 


breswylwyr arferol  o 10.5%, roedd yn fwy na chyfartaledd Cymru. 


 


Tabl 22: Cartrefi yn ôl math o breswyliaeth, 2011 


 


Preswyliaeth 
Ynys Môn 


Cymru Lloegr a Chymru 
Nifer % 


Pob cartref 34,183  1,385,521 24,429,618 


     Ag o leiaf un preswylydd arferol 30,594 89.5% 94.0% 95.6% 


     Heb unrhyw breswylwyr arferol 3,589 10.5% 6.0% 4.4% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, Tabl KS401EW 


 
Cofrestr Treth Cyngor Ynys Môn 


 


Gall gofrestr Treth y Cyngor rhoi rhywfaint o’r ffigyrau diweddaraf a rhannu’r ffigyrau ar gyfer 


anheddau gwag ac ail gartrefi / tai haf yng Ngwynedd, fel y gwelir yn Nhabl 23. 


 


Yn ôl y ffigyrau ar gyfer 2013, roedd 725 o eiddo trethadwy yn wag yn Ynys Môn, sef 2.1% o’r holl 


eiddo trethadwy, tra bod 6.2% o’r holl eiddo trethadwy, sef 2,158 eiddo, yn ail gartrefi / tai haf. 


 


Tabl 23: Eiddo trethadwy yn ôl math o breswyliaeth, Ebrill 2013 


 


Preswyliaeth 
Ynys Môn 


Nifer % 


Cyfanswm o Eiddo Trethadwy 34,655  


     Â phreswylwyr 31,772 91.7% 


     Gwag 725 2.1% 


     Ail gartrefi / tai haf 2,158 6.2% 


Ffynhonnell: Cofrestr treth y Cyngor, Cyngor Sir Ynys Môn, 2013 


 


 


Mae Map 12 yn dangos y canran o’r eiddo trethadwy oedd yn wag yn Ynys Môn yn 2013, yn ôl 


cymuned. Mae’r tair cyfran uchaf o eiddo trethadwy sydd yn wag i’w gweld yng nghymunedau 


Llanfaethlu (4.2%), Cylch y Garn (4.0%) a Bryngwran (3.5%) tra bod y tair cyfran isaf yng 


nghymunedau Trewalchmai (0.7%), Llanfairpwllgwyngyll (0.8%) a Bodedern (1.0%). 


 


Dengys Map 13 y canran o’r eiddo trethadwy sydd yn ail gartrefi / tai haf fesul cymuned yn Ynys 


Môn yn ôl y gofrestr Treth Cyngor yn 2013. Mae’r tair cyfran uchaf o eiddo trethadwy sydd yn ail 


gartrefi / tai haf i’w gweld yng nghymunedau Llanfaelog (25.5%), Trearddur (25.3%) a Rhoscolyn 


(21.6%) tra bod y tair cyfran isaf i’w gweld yng nghymunedau Llangefni (1.1%), Caergybi (1.5%) a 


Llanfairpwllgwyngyll (1.6%). 
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Map 12: Canran o eiddo trethadwy sydd yn wag, fesul cymuned, 2013 
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Map 13: Canran o eiddo trethadwy sydd yn ail gartrefi / tai haf, fesul cymuned, 2013 
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Cartrefi fesul daliadaeth 


 
O’r Cyfrifiad 2011 hefyd daw’r wybodaeth fwyaf cadarn am ddaliadaeth tai, a cyflwynir yr 


wybodaeth hon yn Nhabl 24. Mae’r data yn dangos lefelau ychydig yn is o rentu cymdeithasol yn 


Ynys Môn a lefelau ychydig yn uwch o rentu preifat a pherchnogaeth tai gyfan gwbl o gymharu â 


Chymru gyfan. 


 
Tabl 24: Daliadaeth Aelwydydd, 2011 
 


Daliadaeth 
Ynys Môn 


Cymru 
Nifer % 


Cyfanswm aelwydydd 30,594  1,302,676 


     Perchennog ddeiliaid    


Yn berchen arno'n gyfan gwbl  12,444 40.7% 35.4% 


Yn berchen arno gyda morgais neu fenthyciad 8,527 27.9% 32.0% 


       Cynllun rhan-berchenogaeth1 63 0.2% 0.3% 


     Ar rent    


Awdurdod lleol 3,899 12.7% 9.8% 


Cymdeithas tai / landlord cymdeithasol    


cofrestredig (RSL)2 
588 1.9% 6.6% 


       Landlord preifat neu asiantaeth gosod tai 3,699 12.1% 12.7% 


    Arall 1,374 4.5% 3.1% 


Cyfanswm perchennog ddeiliaid 21,034 68.8% 67.8% 


Cyfanswm wedi’i rentu’n gymdeithasol 4,487 14.7% 16.5% 


Cyfanswm wedi’i rhentu’n breifat 5,073 16.6% 15.7% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, Tabl KS402EW 


Nodyn:  
1
 Yn berchen arno'n rhannol ac yn ei rentu'n rhannol 


 
Mae’r wybodaeth gyfredol (Rhagfyr 2013) sydd ar gael o ran siaradwyr Cymraeg a daliadaeth yn 


seiliedig ar ystadegau yn ymdrin â pherson cyswllt y cartref. Yn 2011 roedd 15,893 (51.9%) o bobl 


gyswllt y cartref yn gallu siarad Cymraeg yn Ynys Môn. Fel y gwelir o Dabl 25, o gymharu  â’r holl 


boblogaeth person cyswllt y cartref, yn 2011 roedd cyfran ychydig uwch o’r bobl gyswllt y cartref 


sy’n gallu siarad Cymraeg ar Ynys Môn yn rhentu’n gymdeithasol. 


 
Tabl 25: Person cyswllt y cartref yn siarad Cymraeg yn ôl daliadaeth ar Ynys Môn, 2011 
 


Daliadaeth 
Cyfanswm 


Yn siarad 
Cymraeg 


Nifer % Nifer % 


Pob person cyswllt y cartref1 30,594  15,893  


Yn berchen arno neu rhan-berchenogaeth2 21,034 68.8% 10,911 68.7% 


Rhentu cymdeithasol 4,487 14.7% 2,676 16.8% 


Rhentu preifat neu ddim yn talu rhent 5,073 16.6% 2,306 14.5% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, Tabl DC2402WA 
Nodyn:  


1 
Mae Person Cyswllt y Cartref yn berson unigol o fewn cartref sy'n gweithredu fel pwynt 


cyswllt ar gyfer cael rhagor o ystadegau a nodweddu cartref cyfan yn ôl nodweddion y person 
cyswllt a ddewisir  


2
Yn berchen arno'n rhannol ac yn ei rentu'n rhannol 
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Nifer a thwf aelwydydd 
 
Aelwyd yw un unigolyn yn byw ar ei ben ei hun, neu grŵp o bobl sy'n byw yn yr un cyfeiriad gyda’r 


un trefniadau cadw tŷ – hynny yw, naill ai yn rhannu ystafell fyw neu o leiaf un pryd y dydd 13. 


 


Mae nifer yr aelwydydd a'r gwahanol fathau o aelwydydd o fewn y cyfanswm hwnnw’n rhoi rhyw 


fath o syniad o'r math o dai y gallai fod eu hangen. Mae ffigurau amcanol aelwydydd yn helpu i 


gynllunio ar gyfer anghenion tai'r dyfodol. 


 
Tabl 26: Amcangyfrifon aelwydydd, 2011 
 


Cyfansoddiad Aelwyd 
Ynys Môn 


Cymru 
Nifer % 


Cyfanswm aelwydydd 30,594  1,302,676 


Poblogaeth mewn aelwydydd preifat 68,941  3,011,182 


Maint aelwydydd cyfartalog 2.25  2.31 


Aelwyd un person 9,888 32.3% 30.8% 


     65 oed a throsodd 4,802 15.7% 13.7% 


     Arall 5,086 16.6% 17.1% 


Aelwyd un teulu yn unig 18,952 61.9% 62.8% 


     Dim plant 8,621 28.2% 26.1% 


     Aelwydydd pâr 7,322 23.9% 25.3% 


          Â phlant dibynnol 5,297 17.3% 18.4% 


          Pob plentyn yn blentyn nad yw’n ddibynnol 2,025 6.6% 6.8% 


     Aelwydydd rhiant unigol 3,009 9.8% 11.4% 


          Â phlant dibynnol 1,826 6.0% 7.5% 


          Pob plentyn yn blentyn nad yw’n ddibynnol 1,183 3.9% 3.8% 


Aelwydydd eraill 1,754 5.7% 6.5% 


          Â phlant dibynnol 640 2.1% 2.2% 


          Pawb yn 65 oed a throsodd 122 0.4% 0.3% 


          Arall 992 3.2% 3.9% 


Yr aelwydydd â phlant dibynnol 7,763 25.4% 28.2% 


Aelwydydd lle mae pawb yn 65+ oed 8,177 26.7% 22.9% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011 - Tabl KS105EW 


 
Yn 2011 roedd 30,594 o aelwydydd yn Ynys Môn. Mae’r amcangyfrifon o nifer a’r mathau o 


aelwydydd yn dangos, oherwydd y gyfran gymharol uchel o aelwydydd un person, bod maint 


aelwydydd cyfartalog Ynys Môn yn is na Chymru gyfan. 


 


Mae’r gyfran o aelwydydd un person yn Ynys Môn yn 1.5% yn uwch na ffigwr Cymru gyfan tra bod 


y gyfran o aelwydydd â phlant yn 2.8% yn is. Mae aelwydydd sy’n cynnwys dim ond pobl 65 oed a 


hŷn yn ffurfio cyfran llawer uwch yn Ynys Môn (26.7%) na o gymharu â Chymru gyfan (22.9%). 
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 Diffiniad Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol 
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Tabl 27: Newid yn y math o aelwydydd yn Ynys Môn, 2001 & 2011 
 


Cyfansoddiad Aelwyd 


2001  2011  Newid 2001-2011 


Nifer %  Nifer %  
Mewn 


nifer 


Mewn 


nifer 


(%) 


Mewn 


Pwynt 


Canran 


Cyfanswm aelwydydd 28,356   30,594   2,238 7.9%  


Poblogaeth mewn 


aelwydydd preifat 
66,167   68,941   2,774 4.2%  


Maint aelwydydd 


cyfartalog 
2.33   2.25      


          


Aelwyd un person 8,289 29.2%  9,888 32.3%  1,599  19.3%  3.1% 


Yr aelwydydd â phlant 


dibynnol 
8,120 28.6%  7,763 25.4%  -357  -4.4% -3.2% 


Teuluoedd – dim plant 7,981 28.1%  8,621 28.2%  640  8.0% 0.1% 


Teuluoedd – pob plentyn 


yn blentyn nad yw’n 


ddibynnol 


3,003 10.6%  3,208 10.5%  205  6.8%  -0.1% 


Aelwydydd eraill 963 3.4%  1,114 3.6%  151  15.7% 0.2% 
          


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 – Tabl KS020; Cyfrifiad 2011 - Tabl KS105EW 


 


Fel y gwelir o Dabl 27 mae’r nifer o aelwydydd wedi cynyddu o 2,238 (7.9%) rhwng 2001 a 2011 ar 


Ynys Môn. Yn yr un cyfnod fe syrthiodd maint cyfartalog aelwydydd o 2.33 yn 2001 i 2.25 yn 2011. 


 


Mae cyfraddau twf aelwydydd yn uwch na chyfraddau twf y boblogaeth. Mae’n debyg mai’r rheswm 


am hyn yw bod y duedd hirdymor tuag at aelwydydd llai, ynghyd â thwf y boblogaeth, yn effeithio 


ar nifer yr aelwydydd o fewn y boblogaeth. 


 


Y ffactor mwyaf o bell ffordd sy’n effeithio ar nifer yr aelwydydd a maint cyfartalog aelwydydd yn 


2011 yw’r twf yn nifer yr aelwydydd un preswylydd. Nid yw hon yn duedd sy’n unigryw i Ynys Môn, 


ond mae ei heffaith yn amlycach yma oherwydd y nifer cymharol uchel o bobl hyn ym mhoblogaeth 


yr ardal. 


 


Pensiynwyr sy’n byw ar eu pen eu hunain yw’r rhan fwyaf o aelwydydd un preswylydd. Yn 2011, 


amcangyfrifwyd bod 4,802 o aelwydydd ac ynddynt bensiynwyr unigol yn Ynys Môn - sy’n 


cynrychioli 15.7% o’r holl aelwydydd, a 48.6% o’r holl aelwydydd un preswylydd. Wrth i ddisgwyliad 


oes pobl gynyddu, gallwn ddisgwyl gweld cynnydd yn nifer yr aelwydydd ac ynddynt bensiynwyr 


unigol. 


 


Ffactorau eraill sydd wedi arwain at aelwydydd llai ar gyfartaledd dros y degawdau diwethaf yw’r 


duedd tuag at deuluoedd llai, a’r cynnydd yn nifer yr achosion o dorteulu. Disgwylir i’r tueddiadau 


hyn barhau. 


 


Mae'r ffigurau hyn yn awgrymu bod angen i ddatblygiadau tai newydd ganolbwyntio'n bennaf ar 


ddarparu anheddau 1, 2 a 3 ystafell wely i fodloni'r angen. Dylid hefyd ystyried darparu tai sy'n 


addas i gwrdd ag anghenion poblogaeth sy'n heneiddio, gyda phwyslais arbennig ar anghenion 


aelwydydd pensiynwyr sengl 
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Y farchnad dai 


 


Fel y gwelir o Dabl 28, bu werthu 702 o dai yn Ynys Môn yn 2012, sydd yn ostyngiad o 17 eiddo 


neu 2.4% ers 2011. 


 


Y pris canolrif ar gyfer tŷ yn Ynys Môn yn 2012 oedd £150,000, sydd yn lleihad o £10,000 neu 


7.1% ers 2011. Tai ar wahân yw’r math drytaf o dŷ gyda phris canolrif o £180,000, tra mai tai teras 


yw’r math rhataf gyda phris canolrif o £99,950. 


 


Mae prisiau canolrif tai ar wahân a lled ar-wahân wedi gostwng ers 2011, gyda’r gostyngiad mwyaf 


ym mhris canolrif tai ar wahân, sydd wedi lleihau o £5,000 neu 2.7%. Mae prisiau canolrif tai teras 


a fflatiau wedi cynyddu ers 2011. 


 


Ceir amrediad eang iawn o brisiau tai yn Ynys Môn gyda’r pris chwartel isaf am dŷ yn 2012 yn 


£110,000; pris chwartel uchaf yn £192,625 a phris 90fed canradd yn £249,950. 


 


Tabl 28: Prisiau tai yn Ynys Môn, 2012 


Math o dŷ 
Nifer o 


werthiannau 


Prisiau Tai 


Canolrif 
Chwartel 


Isaf 


Chwartel 


Uchaf 


90ain 


Cynradd 


Ar wahân 343 £180,000 £150,000 £229,000 £280,000 


Lled-ar wahân 137 £123,000 £100,250 £153,500 £182,800 


Tŷ teras 176 £99,950 £75,750 £130,000 £160,600 


Fflat / Fflat deulawr 46 £155,000 £97,500 £176,250 £407,465 


Cyfanswm 702 £150,000 £110,000 £192,625 £249,950 


Ffynhonnell: Land Registry, 2012 


 


Dengys Map 14 prisiau tai canolrif ar lefel ward yn Ynys Môn ar gyfer gwerthiannau yn ystod 2012.  


Yn ystod 2012, gwelwyd y pris canolrif isaf o £80,000 yn ward Tref Caergybi a’r pris canolrif uchaf 


o £241,250 yn ward Rhosneigr.  


 


O ran prisiau tai chwartel isaf (Map 15) gwelwyd y pris chwartel isaf o £61,000 eto yn ward Tref 


Caergybi a’r pris chwartel isaf uchaf o £164,000 yn ward Llanbedrgoch.  
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Map 14: Pisiau tai canolrif, fesul ward, 2012 
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Map 15: Pisiau tai chwartel isaf, fesul ward, 2012 
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Fforddiadwyedd 


 


Un ffordd o fesur fforddiadwaeth tai yw edrych ar y gymhareb prisiau tai i incwm aelwyd. Mae’r 


mesur hwn o dai fforddiadwy yn rhoi arwydd cyffredinol os yw prisiau tai yn fforddiadwy mewn 


perthynas ag incwm neu beidio. Mae Tabl 29 yn dangos y gymhareb prisiau tai i incwm aelwyd yn 


seiliedig ar ffigyrau canolrif a chwartel isaf. O’r tabl, gellir gweld bod prisiau tai canolrif yn 2012 yn 


6.3 gwaith incwm aelwyd canolrifol, tra bod pris chwartel isaf tai yn 8.8 gwaith incwm chwartel isaf 


aelwyd. 


 


Mae’r gymhareb ganlrifol wedi bod yn weddol sefydlog ers 2008 ond mae’r gyfradd chwartel isaf 


wedi bod yn cynyddu’n flynyddol o gyfradd o 6.9 yn 2008 hyd at gyfradd o 8.8 yn 2012, sydd yn 


awgrymu ei bod hi wedi mynd yn gynyddol anoddach i aelwydydd ac incymau aelwyd chwartel isaf 


allu fforddio eiddo eu hunain. 


 


Tabl 29: Cymhareb prisiau tai i incwm aelwyd yn Ynys Môn 


 


 2008 2009 2010 2011 2012 


Incwm Canolrif Aelwyd £25,128 £26,210 £24,353 £24,733 £23,770 


Pris Canolrif Eiddo £150,250 £149,999 £150,000 £140,000 £150,000 


Cyfradd Canolrif 6.0 5.7 6.2 5.7 6.3 


      


Incwm Chwartel Isaf Aelwyd £15,906 £16,693 £14,373 £14,198 £12,504 


Pris Chwartel Isaf Eiddo £110,000 £110,000 £103,000 £100,000 £110,000 


Cyfradd Chwartel Isaf 6.9 6.6 7.2 7.0 8.8 


Ffynhonnellau: CACI Paycheck; Land Registry 


 


Gellir hefyd weld yn Nhabl 29 bod incwm aelwyd canolrif blynyddol wedi disgyn o £963 rhwng 2011 


a 2012 i £23,770. Yn yr un cyfnod, aeth pethau’n fwy gwaeth ar aelwydydd gyda’r incymau isaf - 


syrthiodd incwm aelwyd chwartel isaf £1,694 i ddim ond £12,504. Mae’r aelwydydd hynny sydd ag 


incwm aelwyd isel yn dioddef y fwyaf o ddiffyg fforddiadwaeth yn y farchnad dai. 


 


Mae Map 16 yn dangos cymarebau pris tai canolrif ag incwm aelwyd canolrif ymysg wardiau Ynys 


Môn yn 2012. Mae'n glir bod gwahaniaethau enfawr yn bodoli ymysg y cymarebau, gyda’r 


gymhareb isaf yn 3.5 yn ward Llanfair-yn-Neubwll sydd yn cynnwys pentrefi Bodedern, Caergeiliog 


a Llanfihangel yn Nhowyn, a’r gymhareb uchaf o 10.2 yn ward Rhosneigr. 


 


Gwelir cymarebau prisiau tai i incwm aelwyd canolrif uchel yng Ngogledd Môn yn wardiau 


Llanbadrig ac Amlwch Wledig ac yn Nwyrain Môn o ran wardiau Llanddyfnan, Moelfre, 


Llanbedrgoch a Biwmares. Gall hyn fod yn gysylltiedig â’r ffaith bod cyfrannau uchel o gartrefi yn y 


wardiau yma heb unrhyw breswylwyr arferol, sydd yn cynnwys ail gartrefi / tai haf. 


 


O ran cymarebau pris tai chwarter isaf i incwm aelwyd chwartel isaf gweler y gymhareb isaf o 4.9 


eto yn ward Llanfair-yn-Neubwll a’r gymhareb uchaf o 12.5 yn ward Rhosneigr (Gwelir Map 17) 
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Map 16: Cymhareb prisiau tai canolrif i incwm aelwyd canolrif, fesul ward, 2012 
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Map 17: Cymhareb prisiau tai chwartel isaf i incwm aelwyd chwartel isaf, fesul ward, 2012 
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Amcangyfrif arall o fforddiadwyedd oddi fewn i’r farchnad dai yw’r gyfran o aelwydydd sydd methu 


fforddio prynu tŷ lefel-mynediad, sef tŷ â phris chwartel isaf. Rhennir y pris chwartel isaf gyda 3.5 


er mwyn cyfrifo’r trowthwy incwm aelwyd fyddai ei angen i fforddio tŷ lefel-mynediad. Ystyrir 


aelwydydd sydd o dan y trothwy hwn yn rhai sydd ‘wedi eu prisio allan o’r farchnad’. 


 


Yn Ynys Môn roedd 68.2% o aelwydydd (21,433 o aelwydydd) ‘wedi eu prisio allan o’r farchnad’ yn 


2012. Mae Map 18 yn dangos y gyfran o aelwydydd sydd ‘wedi eu prisio allan o’r farchnad’ ymysg 


wardiau Ynys Môn yn 2012. Gwelir y gyfran isaf o 37.2% yn ward Llanfair-yn-Neubwll tra bod y 


gyfran uchaf o 79.9% yn ward Llanbedrgoch. 
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Map 18: Canran o aelwydydd ‘wedi eu prisio allan o’r farchnad’ dai, fesul ward, 2012 
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Polisïau Cynllunio 


 


Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20 


 


Cyhoeddwyd y Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20: Yr Iaith Gymraeg - Cynlluniau Datblygu 


Unedol a Rheoli Cynllunio ym Mehefin 2000. 


 


Pan wnaethpwyd arolwg yn 2004, roedd nifer o swyddogion cynllunio o’r farn nad oedd TAN 20 


(argraffiad 2000) yn rhoi digon o gyfarwyddyd i alluogi swyddogion cynllunio i asesu’n foddhaol 


effaith debygol polisïau neu ddatblygiad ar yr iaith Gymraeg a’r diwylliant. Mae’r amharodrwydd i 


gymryd risgiau a goblygiadau gorfod talu costau yn dilyn apeliadau aflwyddiannus wedi arwain 


awdurdodau cynllunio lleol i fod yn hynod ofalus. Mae hyn yn golygu fod mater yr iaith Gymraeg 


wedi tueddu i gael ei gweld fel is-ffactor, ac nid fel yr un sy’n penderfynu ceisiadau (Jones, 2011). 


 


Oherwydd diffygion TAN 20 (argraffiad 2000) yn 2003 bu i bartneriaeth o 16 o gyrff cyhoeddus yn 


ogystal â’r Cynulliad, Bwrdd yr Iaith a Ffederasiwn Adeiladwyr Tai, gomisiynu gwaith ymchwil i 


geisio datblygu methodoleg y gellid ei ddefnyddio i helpu awdurdodau cynllunio i wneud asesiadau 


effaith ieithyddol. Bwriad arall yr astudiaeth oedd datblygu polisïau ieithyddol a chofrestr o 


ffynonellau gwybodaeth berthnasol (Ibid.). Roedd y gwaith ymchwil hwnnw yn heriol gan ei fod yn 


ymchwilio i rywbeth lle nad oedd modelau ar gael a thrwy fod adnoddau ymchwil gwreiddiol yn brin 


(Consortiwm o sefydliadau, 2005, Tud 5). 


 


Yn gynnyrch o’r gwaith ymchwil fe gyhoeddwyd y ddogfen Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd 


Ymlaen yn Rhagfyr 2005. Mae casgliadau ac argymhellion y ddogfen yw gweld yn Nhabl 30 a 


Thabl 31. 


 


Tabl 30: Casgliadau dogfen ‘Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen (2005) 


 


Casgliadau dogfen ‘Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen (2005) 


1. Mae rhai awdurdodau cynllunio lleol wedi mabwysiadu ystyriaeth o’r iaith Gymraeg o 


fewn asesiad o effaith ar gymuned. 


2. Does dim enghreifftiau ymarferol o Asesiadau Effaith ar Iaith mewn gwledydd eraill. 


3. Prin iawn yw’r defnydd o’r Nodyn Technegol 20 (argraffiad 2000) 


4. Mae geiriad TAN 20 (argraffiad 2000) yn aneglur â diffyg tystiolaeth. 


5. Mae polisi iaith yng Nghynllun Unedol mabwysiedig Sir Ddinbych yn arloesol trwy ei 


wneud yn orfodol i ddatblygwr baratoi asesiad ieithyddol lle bydd niwed ieithyddol yn 


debygol oherwydd y datblygiad bwriedir. Roedd y Ffederasiwn Adeiladwyr Tai yn 


gwrthwynebu’r polisi arfaethedig ond cefnogodd yr arolygwr safbwynt y Cyngor yn dilyn 


Ymchwiliad Cyhoeddus. 


Ffynhonnell: Jones, 2011, Tudalen 5 
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Tabl 31: Argymhellion dogfen ‘Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen (2005) 


 


Argymhellion dogfen ‘Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen (2005) 


1. Dylid ystyried cyd-destun strategaethau cymunedol wrth lunio polisïau cynllunio. 


2. Dylid creu proffil ieithyddol fel cam cyntaf i ddiffinio ‘ardaloedd ieithyddol sensitif’ – 


cyfeirir at drothwy o 25%. 


3. Dylai datblygwyr baratoi Datganiad o Effaith ar Iaith i gyd fynd gyda’r cais cynllunio o 


fewn ardaloedd ieithyddol sensitif. 


4. Mewn rhai amgylchiadau arbennig dylai datblygwyr baratoi Asesiad Effaith ar Iaith gan 


ei fodelu ar fethodoleg yn yr adroddiad. 


5. Yn benodol roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion i Lywodraeth Cymru sef: 


i. Dylid gwerthuso’r syniadau a’r awgrymiadau yn yr adroddiad ac ystyried ei 


oblygiadau i Bolisi Cynllunio Cymru a TAN 20. 


ii. Dylid ystyried a oes angen ymchwil bellach i ysgogi datblygu polisïau newydd 


gan gynnwys adolygu - ar y cyd gyda Bwrdd yr Iaith - pa mor ddefnyddiol yw’r 


ffynonellau data. 


iii. Dylid gwneud yr uchod mewn ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid allweddol. 


Ffynhonell: Jones, 2011, Tud 5 & 6 


 


Ym mis Hydref 2013 fe gyhoeddwyd y Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20: Cynllunio a’r Iaith 


Gymraeg diwygiedig. Yn ôl datganiad gan Carl Sargeant, Gweinidog Tai ac Adfywio “Mae’r TAN 


diwygiedig hwn yn rhoi eglurder i awdurdodau lleol ynghylch sut y dylai ystyriaethau yn gysylltiedig 


â’r Gymraeg gael eu bwydo i’r gwaith o baratoi eu Cynlluniau Datblygu Lleol. Mae’r canllawiau yn 


golygu bod rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sydd wedi nodi bod yr iaith yn bwysig yn lleol ystyried 


y Gymraeg fel rhan o’u Cynlluniau Datblygu Lleol yn y dyfodol. Bydd rhaid iddyn nhw hefyd 


ymgynghori â’r Comisiynydd Iaith wrth baratoi ac adolygu’r Cynllun.  Fel hyn, bydd awdurdodau 


cynllunio yn gallu defnyddio eu Cynlluniau Datblygu Lleol i liniaru’r effaith y gallai datblygiadau 


newydd ei chael ar y Gymraeg.” (Llywodraeth Cymru, 2013) 


 


Ers cyhoeddi’r TAN 20 diwygiedig mae nifer wedi beirniadu gwendidau’r ddogfen diwygiedig 


ynghyd a’i briodoldeb. Mae pryder wedi ei nodi bod “nifer fawr o awdurdodau wedi mabwysiadu eu 


cynlluniau datblygu lleol yn barod, a dyw'r canllawiau ddim yn delio â'r broblem honno” (BBC 


Newyddion, 2013). Hefyd “mae'r ffaith bod y nodyn yn datgan na ddylai awdurdodau gynnal 


asesiadau effaith iaith ar geisiadau cynllunio unigol” yn cael ei weld yn ryfedd iawn gan rai (Ibid.).  
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Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (Ynys Môn a Gwynedd) 


O ran polisi cynllunio yn Ynys Môn, yn 2010 gwnaed y penderfyniad i uno Uned Polisi Cynllunio 


Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn a sefydlwyd yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn ffurfiol 


ym mis Mai 2011.  


Y cynlluniau datblygu mabwysiedig presennol14 ar gyfer Ardal Awdurdod Cynllunio Môn ydi Cynllun 


Fframwaith Gwynedd a Chynllun Lleol Ynys Môn. Mae’r Cynllun Datblygu Unedol wedi’i Stopio yn 


cael ei ddefnyddio fel ystyriaeth gynllunio faterol. Mae’r cynlluniau datblygu mabwysiedig yn cael 


eu hategu gan gyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA). Mae gwaith bellach yn cael ei gynnal 


ar y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (yn dilyn cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru) (Cyngor Sir 


Ynys Môn, 2006). 


Mae rhaid i bob Awdurdod Cynllunio lleol baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). Pan gaiff ei 


fabwysiadu, bydd rhaid i benderfyniadau ar geisiadau cynllunio gael eu gwneud yn unol ag o, oni 


bai fod ystyriaeth faterol yn nodi fel arall. 


Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn wedi penderfynu paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar 


y Cyd ar gyfer ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd a Môn. 


Mae’r CDLl yn strategaeth ddatblygu dros gyfnod o 15 mlynedd ar gyfer defnydd tir sy’n 


canolbwyntio ar gael datblygiad cynaliadwy. Bydd yn gwneud y canlynol: 


 Llywio datblygiad ar gyfer tai, cyflogaeth, manwerthu a defnyddiau eraill 


 Cynnwys polisïau a fydd yn llywio penderfyniad yr Awdurdod Cynllunio Lleol am geisiadau 


cynllunio 


 Diogelu ardaloedd ar gyfer cynnal a chyfoethogi’r amgylchedd naturiol ac adeiledig 


Er mwyn sicrhau na fydd y CDLl ar y Cyd yn cael effaith niweidiol ar yr IAITH Gymraeg, bwriedir 


ymgymryd ag Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg (AEIG) o’r Cynllun fel mae’n datblygu (Cyngor 


Sir Ynys Môn & Cyngor Gwynedd, 2013, Tud 12-13). Drwy ymgymryd â AEIG o’r CDLL ar y Cyd, 


fe fydd unrhyw effaith andwyol sy’n deillio o ddatblygiad yn cael eu minimeiddio a’u lliniaru. Dylid 


nodi bod y fethodoleg AEIG yn broses oddrychol sy’n bwriadu sefydlu’r effeithiau tebygol a ddaw 


yn sgil cynnig neu bolisi datblygu. Mae AEIG o’r Hoff Strategaeth wedi cael ei ymgymryd ac mae 


yna Grynodeb Anhechnegol o’r asesiad ar gael (Cyngor Sir Ynys Môn, 2011). 


Yn ôl y AEIG – Hoff Strategaeth “mae’r Hoff Strategaeth yn annhebygol o gael effaith andwyol ar yr 


iaith Gymraeg. Dengys yr asesiad nad yw’r strategaethau gofodol a thwf yn debygol o arwain at 


newidiadau sylweddol yn strwythur economaidd-gymdeithasol yr ardal a allai effeithio ar hyfywdra’r 


iaith Gymraeg. Dylai’r amrediad o gyfleoedd, a ddarperir gan y Strategaeth, wella atyniad yr ardal. 


Mae’r rhain yn cynnwys: cymysgedd o wahanol fathau o dai (gan gynnwys tai fforddiadwy) sy’n 


bodloni anghenion lleol, twf economaidd lleol, cyfleusterau cymunedol, gwelliannau amgylcheddol 


ynghyd â diogelu a mwyhau asedau diwylliannol gan gynnwys yr iaith Gymraeg. Yn ei dro, dylai 


hyn gynorthwyo i gadw gafael ar y boblogaeth bresennol sy’n siarad Cymraeg a denu preswylwyr 


Cymraeg iaith gyntaf yn ôl i’r ardal hyd yn oed” (Cyngor Sir Ynys Môn & Cyngor Gwynedd, 2013, 


Tud 10). 


 


Oherwydd y lefel o fanylder sydd wedi’i chynnwys yn y strategaeth a ffafrir roedd yn bosib i’r Uned 


Polisi Cynllunio ar y Cyd  ddefnyddio’r 18 o gwestiynau o’r ddogfen "Cynllunio a'r Iaith Gymraeg: Y 


                                                 
14


 Cyhoeddwyd y papur hwn Rhagfyr 2013 
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Ffordd Ymlaen (2005)” fel fframwaith ar gyfer asesu'r effaith ar yr iaith Gymraeg. Mae Error! 


Reference source not found. yn rhoi crynodeb o’r asesiad effaith ieithyddol o’r hoff strategaeth yn 


seiliedig ar y 18 cwestiwn yma. 
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Tabl 32: Crynodeb o Asesiad Effaith Ieithyddol o’r Hoff Strategaeth yn seiliedig ar ddefnyddio’r 18 o gwestiynau “Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y 


Ffordd Ymlaen” (2005) 


 


 Asesiad Effaith Ieithyddol 


1. Ydy’r strategaeth yn debygol o 


arwain at gynnydd / ddirywiad yn y 


boblogaeth allai: 


 


a) Effeithio ar y cydbwysedd o siaradwyr 


Cymraeg / Saesneg (mewn ffordd 


negyddol 


/ gadarnhaol)? 


 


b) Arwain at ddirywiad llwyr neu gyfatebol 


yn y nifer o siaradwyr Cymraeg? 


Yn y broses o baratoi’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi, mae symudiad poblogaeth wedi cael ei 


ystyried. Mae yna angen cyffredinol am fwy o dai i fodloni anghenion y boblogaeth gynyddol. Yn y papur 


pwnc: Tai a Phoblogaeth, aseswyd patrymau poblogaeth y gorffennol, y presennol a’r hyn a ragwelwyd yn 


Ardal y Cynllun, sydd wedi cynorthwyo i sefydlu gofyn Ardal y cynllun am dai. 


Mae gan rai mathau o ddatblygiad newydd, yn enwedig tai, ddylanwad uniongyrchol ac anuniongyrchol ar 


boblogaeth ardal. Gall datblygiad newydd, yn enwedig tai newydd, arwain at fewnlifiad o nifer fawr o drigolion 


nad ydynt ar gyfartaledd yn siarad Cymraeg i ardal, ac mae’n debygol o danseilio cymunedau llai sy’n siarad 


Cymraeg yn bennaf. Ar y llaw arall, mae’n bosib y bydd gan lefel y twf effeithiau cadarnhaol anuniongyrchol ar 


yr iaith Gymraeg wrth i brisiau tai is a mwy o dai fforddiadwy gynorthwyo i gadw’r boblogaeth bresennol. 


Mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn rhoi pwyslais mawr ar ddarparu cyfleoedd tai i ddiwallu 


anghenion y gymuned leol, yn enwedig anghenion pobl ifanc a’r henoed. Bydd dosbarthiad tai ar draws Ardal 


y Cynllun yn darparu mwy o ddewis a mwy o hyblygrwydd i bobl allu aros yn eu cymunedau. 


Mae’r strategaeth hefyd yn hwyluso’r ddarpariaeth o gyfleoedd economaidd drwy ardal y Cynllun. Dylai hyn 


hefyd gynorthwyo i gadw pobl ifanc mewn cymunedau, yn enwedig rhai o’r cymunedau mwyaf gwledig, gan 


felly gynnal neu wella cydbwysedd demograffig o fewn cymunedau. 


Mae Polisi PS14 (Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig) hefyd yn hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith 


Gymraeg yn ardal y Cynllun yn uniongyrchol, ac yn ceisio osgoi unrhyw niwed arwyddocaol i gymeriad a 


chydbwysedd ieithyddol cymuned a grëir gan ddatblygiad amhriodol. 


Yn ogystal, roedd y sefyllfa ynghylch yr iaith Gymraeg yn ffactor allweddol a gafodd ei ystyried fel rhan o’r 


broses wrth benderfynu ar y strategaeth anheddleoedd. 


Felly, yn gyffredinol, ystyrir bod yr anghenion tai fel y’u hamlinellir yn y Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei 


chyhoeddi yn annhebygol o arwain at gynnydd neu ostyngiadau poblogaeth arwyddocaol allai effeithio ar y 


cydbwysedd rhwng siaradwyr Saesneg / Cymraeg. 
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2.Ydy’r strategaeth yn debygol o 


arwain at fwy o fewnfudo? 


 


a) Allai hyn olygu cynnydd parhaol yn y 


gyfran o aelwydydd nad ydynt yn siarad 


Cymraeg? 


 


b) A fydd y newid yn barhaol neu dros 


dro? 


 


Fel y nodwyd ym maen prawf 1 uchod, gall datblygiad newydd, yn enwedig tai newydd, arwain at fewnlifiad o 


gyfradd fawr o drigolion nad ydynt yn siarad Cymraeg i ardal, sydd yn debygol o danseilio cymunedau llai sy’n 


siarad Cymraeg yn bennaf a gwneud cymhathu yn anodd. Ar y llaw arall, gall fod yn bosib i lefel y cynnydd 


gael effeithiau cadarnhaol anuniongyrchol ar yr iaith Gymraeg oherwydd gall prisiau tai is a mwy o dai 


fforddiadwy gynorthwyo i gadw gafael ar y boblogaeth bresennol.  


Mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn rhoi pwyslais mawr ar ddarparu cyfleoedd tai i ddiwallu 


anghenion y gymuned leol, yn enwedig anghenion pobl ifanc a’r henoed. Bydd y dosbarthiad tai hwn ar draws 


Ardal y Cynllun yn rhoi mwy o ddewis a mwy o hyblygrwydd i bobl allu aros yn eu cymunedau. Bydd y 


strategaeth yn darparu ar gyfer y twf poblogaeth a ragwelir. 


Mae union effaith y twf mewn tai ar yr iaith Gymraeg yn ansicr ar hyn o bryd. Gall fod yn bosib i lefel y twf gael 


effeithiau cadarnhaol anuniongyrchol ar yr iaith Gymraeg 


oherwydd gall prisiau tai is a mwy o dai fforddiadwy gynorthwyo i gadw gafael ar y boblogaeth bresennol. I’r 


gwrthwyneb, gallant hefyd annog poblogaeth ddi-gymraeg i symud i mewn. Mae’r cwestiwn a yw’r newid 


mewn patrymau ymfudo yn effeithio ar y nifer o siaradwyr Cymraeg yn dibynnu i raddau helaeth ar yr ardal a’r 


math o gynigion a wneir i’r ardal honno. Dengys y tablau a gynhwysir yn y dadansoddiad gwaelodlin uchod 


bod y mwyafrif o bobl sydd yn symud i gartrefi newydd yn byw naill ai yng Ngwynedd neu Ynys Môn yn barod, 


sydd yn awgrymu na fydd unrhyw effaith ar yr iaith Gymraeg yn debygol o fod yn sylweddol. 


Yn ogystal, mae’r strategaeth yn hwyluso’r ddarpariaeth o gyfleoedd economaidd drwy ardal y Cynllun. Dylai 


hyn hefyd gynorthwyo i gadw pobl ifanc mewn cymunedau, yn enwedig y rhai mwyaf gwledig, gan felly gynnal 


neu wella’r cydbwysedd demograffig o fewn cymunedau. 


Mae Polisi PS14 (Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig) hefyd yn hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith 


Gymraeg yn ardal y Cynllun yn uniongyrchol, ac yn ceisio osgoi unrhyw niwed sylweddol i gymeriad a 


chydbwysedd ieithyddol cymuned a grëir gan ddatblygiad amhriodol. 


Mae’n hollbwysig bod y Cynllun yn darparu cyflenwad digonol o dai i ddiwallu anghenion lleol er mwyn cadw’r 


boblogaeth yn eu cymunedau. Ystyrir bod y strategaeth yn darparu ar gyfer y newidiadau a ragwelir yn y 


boblogaeth yn ystod cyfnod y Cynllun. 
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3. Ydy’r strategaeth yn debygol o 


arwain at allfudo? 


 


a) Ydy’r broses o allfudo yn debygol o 


arwain at golled o aelwydydd sy’n siarad 


Cymraeg? 


 


b) A fydd unrhyw newid yn barhaol neu 


dros dro? 


 


Dylai dosbarthiad mwy cyfatebol o ddatblygiad drwy ardal y Cynllun, yn cynnwys cefn gwlad, fod yn gymorth i 


gefnogi bywiogrwydd cymunedol drwy ddarparu tai, cyfleusterau a gwasanaethau’n lleol, ble mae gofyn 


amdanynt ac maent yn gyraeddadwy drwy amryw ddulliau o deithio. Yn ei dro, dylai hyn hyrwyddo cadw’r 


boblogaeth gynhenid a chan hynny hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg. 


Mae Polisi PS3 (Strategaeth aneddleoedd) yn amlinellu’r hierarchaeth ar gyfer darpariaeth gwasanaeth a 


buddsoddiad, dosbarthiad gofodol tai ac mae Polisi PS8 yn darparu’r fframwaith i ddosbarthu twf cyflogaeth 


drwy ardal y Cynllun. Mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn cydnabod bod gan ganolfannau a 


phentrefi llai, os ydynt am aros yn gynaliadwy, gyfle i roi lle i ddatblygiadau newydd. 


Bydd hyn yn gwarchod y lefel o gyfleusterau a gwasanaethau mewn aneddiadau presennol. Er mwyn ymdrin 


â’r angen lleol am dai mewn ardaloedd mwy gwledig, mae clystyrau all dderbyn datblygiadau mewnlenwi ar 


raddfa fechan hefyd yn cael eu hadnabod. Yn gyffredinol, mae’r Polisi yn sicrhau bod graddfa’r datblygiad yn 


addas i faint yr anheddiad a bod capasiti ieithyddol yn cael ei ystyried. Yn ychwanegol, mae’r Polisi yn pennu 


na fydd unrhyw safle tai marchnad agored yn cael ei ddyrannu mewn rhai mathau o Bentrefi ac ym mhob 


Clwstwr, a ddylai fod yn haws i bobl leol brynu cartrefi newydd, ac yn ei dro, annog pobl ifanc sy’n siarad 


Cymraeg i aros yn eu cymunedau neu ddychwelyd. 


Mae Polisïau PS11 (Darpariaeth tai cytbwys) a PS12 (Tai fforddiadwy) yn uniongyrchol yn hwyluso nifer 


digonol o dai i ddiwallu anghenion cymunedau lleol o ran y math o dai a’u fforddiadwyedd. Yn ogystal, maent 


yn hwyluso datblygiad ystod o fathau o dai a daliadaeth i ddiwallu anghenion pob rhan o’r boblogaeth gan 


gynnwys tai ar gyfer pobl hŷn. Bydd hyn yn cynorthwyo i greu cymunedau cynaliadwy a chynhwysol. 


Mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn anelu at ddiogelu safleoedd neu ddynodi ardaloedd 


cyflogaeth benodol yn bennaf oddi mewn i’r Ganolfan Isranbarthol a’r canolfannau Gwasanaeth Trefol, gan 


ddyrannu rhai ardaloedd oddi mewn i’r Canolfannau Gwasanaeth Gwledig. Cefnogir cyfleoedd cyflogaeth 


briodol ar raddfa fechan yn y Pentrefi, y clystyrau a chefn gwlad hefyd, ac o’u hamgylch. Dylai hyn 


gynorthwyo i gadw pobl ifanc yn eu cymunedau, gan felly olygu y bydd yr iaith Gymraeg yn elwa. 


Dylai polisïau strategol sydd yn ymwneud â’r economi, sef PS8, PS9 a PS10 fod o fudd i gymunedau drwy 


hwyluso datblygiad economaidd lleol a fydd yn gwella bywiogrwydd cymuned, gan felly gynorthwyo i gadw’r 


boblogaeth bresennol. 
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4. A yw’r strategaeth yn debygol o 


arwain at newid strwythur oedran y 


gymuned? 


 


a) Arwain at bobl ifanc / canol oed / hyn 


sy’n siarad Cymraeg yn gadael / symud i’r 


ardal, gan arwain at: 


 


i) Newidiadau mewn patrymau 


gweithgareddau traddodiadol, gan arwain 


at gynyddu’r 


awydd i symud ymaith? 


 


ii) Tensiynau cymdeithasol / 


rhwydweithiau cymdeithasol traddodiadol 


yn dadfeilio 


 


Mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn cydnabod fod y boblogaeth yn heneiddio. Mae 


dosbarthiad cyfatebol datblygiad, a hwyluswyd dan yr opsiwn gofodol hwn a ffafrir, yn debygol o annog pobl 


ieuengach i aros yn eu cymunedau neu ddychwelyd iddynt, gan greu cymunedau mwy cytbwys fydd o 


ganlyniad yn gwella hyfywedd cymunedol a chydlyniant yn Ardal y Cynllun cyfan. Bydd hyn yn cael ei gyflawni 


drwy gynnig amrywiaeth o dai, gan gynnwys tai fforddiadwy, ynghyd â darparu ar gyfer ystod o anghenion 


cyflogaeth fydd wedi’u dosbarthu ar draws Ardal y Cynllun. Mae Polisi PS12 ar Dai Fforddiadwy yn benodol 


â’r bwriad o hwyluso datblygiad tai fforddiadwy sy’n diwallu anghenion lleol ac a ddylai annog pobl ifanc i aros 


yn eu cymunedau. 


Mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn anelu at ddiogelu safleoedd neu ddynodi ardaloedd 


cyflogaeth benodol yn bennaf oddi mewn i’r Ganolfan Isranbarthol a’r canolfannau Gwasanaeth Trefol, gan 


ddyrannu rhai ardaloedd oddi mewn i’r Canolfannau Gwasanaeth Gwledig. Cefnogir cyfleoedd cyflogaeth 


briodol ar raddfa fechan yn y Pentrefi, y clystyrau a chefn gwlad hefyd, ac o’u hamgylch. Hefyd, dylai hyn 


gynorthwyo i gadw pobl ifanc yn eu cymunedau, gan felly olygu y bydd yr iaith Gymraeg yn elwa. 


Er mwyn cyfarch y boblogaeth sy’n heneiddio, mae’n bwysig darparu ystod o dai addas, ynghyd â darpariaeth 


o ddatblygiadau gofal preswyl fel gall y boblogaeth hŷn aros yn eu cymunedau. Bydd cyfran sylweddol o’r 


cynnydd a ragwelir mewn aelwydydd yn y dyfodol yn bobl dros 65 mlwydd oed, felly ceisir am ddarpariaeth o 


dai addas ar gyfer pobl hŷn, yn enwedig mewn cynlluniau datblygiadau mawr. 


Fodd bynnag, gan fod nifer o wasanaethau allweddol (e.e. gwasanaethau a chyfleusterau iechyd) wedi’u lleoli 


yn yr aneddiadau allweddol, gallai pobl hŷn mewn cymunedau gwledig ei chael hi’n anodd cael mynediad 


atynt. Bydd yr union effaith yn dibynnu ar leoliad y datblygiad (tai yn ogystal â datblygiad iechyd perthnasol) 


mewn perthynas â rhwydwaith trafnidiaeth effeithiol. 


Ar y cyfan, fodd bynnag, mae’n anodd rhagweld yr union ystod o effeithiau posib ar strwythur oedran y 


boblogaeth yn Ardal y Cynllun. Dibynna llawer ar amryw o ffactorau gan gynnwys y ddarpariaeth o 


gyfleusterau a gwasanaethau mewn aneddleoedd, prisiau tai a chyfleoedd cyflogaeth. 


5. A yw’r strategaeth yn debygol o 


effeithio ar iechyd pobl leol? 


 


a) Cynyddu’r risg o salwch, felly lleihau’r 


atyniad i fyw yn y gymuned? 


Ni ystyrir y bydd y strategaeth a’r cynigion arfaethedig yn debygol o gael effaith negyddol ar iechyd y 


boblogaeth am nifer o resymau. 


Mae dosbarthiad cyfatebol datblygiad yn ardal y Cynllun yn diwallu anghenion y boblogaeth drefol yn ogystal 


â’r boblogaeth wledig ac yn sicrhau bod gan gyfran fwy o’r boblogaeth fynediad da i wasanaethau a 







Darlun o sefyllfa’r Gymraeg yn Ynys Môn 


 


 


Mawrth 2014                                                                                                                                                    Tud 74 


 


b) Posibilrwydd y gallai wneud bywyd yn 


ddrytach, felly cynyddu’r risg o broblemau 


/ 


straen ariannol ar y boblogaeth leol sy’n 


siarad Cymraeg. 


 


chyfleusterau economaidd cymdeithasol. 


Felly, byddai’r manteision iechyd cyffredinol yn cael eu dosbarthu’n gyfartal ar draws Ardal y Cynllun. Drwy 


hyrwyddo tai newydd a darparu datblygiad economaidd bydd y Strategaeth yn gwella bywiogrwydd a lles y 


gymuned. 


Bydd y strategaeth yn helpu i sicrhau'r ddarpariaeth o isadeiledd, gwasanaethau a chyfleusterau sydd eu 


hangen i gynnal a gwella cymunedau. Mae’r polisïau i gynorthwyo gwireddu’r deilliant hwn yn cynnwys PS5 


(Cyfraniadau at yr Isadeiledd gan ddatblygwyr), PS6 (Cynigion am brosiectau isadeiledd mawr), PS20 


(Isadeiledd Cymunedol) a PS22 (Cludiant, datblygiad a hygyrchedd cynaliadwy). Bydd y rhain yn cynorthwyo i 


gefnogi mentrau sy’n adeiladu cymunedau sefydlog, diogel, iach a chryf sy’n golygu parchu a gwella’r iaith 


Gymraeg a’i diwylliant. 


Bydd canolbwyntio’r mwyafrif o’r datblygiad yn y prif ganolfannau hefyd yn golygu y byddai preswylwyr yn 


agosach at wasanaethau, cyfleusterau a chyfleoedd cyflogaeth, felly lleihau’r angen i deithio a ddylai 


gynorthwyo i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â chludiant preifat a gwella iechyd y 


boblogaeth gyffredinol. 


6. A yw’r strategaeth yn debygol o 


effeithio ar fwynderau’r ardal leol? 


 


a) Dirywiad yn yr ansawdd amgylcheddol, 


felly lleihau’r atyniad i fyw yn y gymuned? 


 


Dylai datblygiad newydd sydd wedi’i reoli’n iawn, gynnal ardaloedd o bwysigrwydd hanesyddol / diwylliannol 


neu wella ansawdd yr amgylchedd adeiladol presennol. 


Gan fod yr opsiwn gofodol a ffafrir yn caniatáu dosbarthu datblygiadau mewn modd sy’n fwy cymesur, bydd yr 


effaith posib ar yr amgylchedd, gan gynnwys tirweddau a threfweddau yn fwy gwasgaredig ar draws Ardal y 


Cynllun. 


Caniateir nifer cyfyngedig o ddatblygiadau newydd yn y rhan fwyaf o aneddiadau a fydd yn cyfrannu at 


batrymau twf naturiol aneddiadau a fydd wedyn yn llai tebygol o effeithio ar werthoedd amwynder ardaloedd 


lleol. 


Er y gall patrwm datblygu gwasgaredig leihau cyfraniadau datblygwyr at gyfleusterau a mwynderau 


cyhoeddus, bydd y gwir effaith yn dibynnu’n fawr ar raddfa, natur a lleoliad datblygiadau newydd o ran 


trefweddau a thirweddau o werth. Byddai’n rhaid dylunio datblygiadau i safon uchel gan ymgorffori’r drefwedd 


a’r cymeriad gwledig presennol. 
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Nod y strategaeth yw cynnal y cymysgedd arbennig o gymeriad trefol / gwledig ardal y cynllun yn ogystal â’i 


gymeriad ieithyddol a diwylliannol nodedig. Bydd cymeriad unigol a swyddogaethau cyflenwol y canol trefi yn 


gwella drwy ddatblygiad, gwelliannau i’r stadau cyhoeddus, i gyfleusterau cludiant cyhoeddus ac i gysylltiadau 


cerddwyr / beicio. Bydd y strategaeth yn helpu i sicrhau'r ddarpariaeth o isadeiledd, gwasanaethau a 


chyfleusterau sydd eu hangen i gynnal a gwella cymunedau. 


Nod Polisi PS1 (Datblygiad Cynaliadwy), PS15 (Gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol) a PS16 


(Gwarchod a gwella’r asedau diwylliannol a hanesyddol) yw: hyrwyddo gwelliannau i’r amgylchedd adeiladu, 


hanesyddol a naturiol; gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol; a gwarchod a gwella’r asedau diwylliannol a 


hanesyddol yn ôl eu trefn; a dylai hyn oll gael effaith fanteisiol ar fwynderau. 


7. A yw’r strategaeth yn debygol o 


arwain at y peryg o fwy o droseddu a 


thrais 


yn y gymuned? 


 


a) Cynyddu’r risg o droseddu neu drais, 


felly lleihau’r atyniad i fyw yn y gymuned? 


 


Mae gan amddifadedd cymdeithasol gysylltiad anesboniadwy â throseddu. Fel arfer mae nodweddion 


ardaloedd o amddifadedd yn cynnwys cyfraddau diweithdra uchel, tai o ansawdd gwael a diffyg cyfleusterau a 


gwasanaethau cymunedol. Mae dosbarthiad mwy cyfatebol o ddatblygiadau yn debygol o leihau amddifadedd 


yn Ardal y Cynllun yn gyffredinol drwy’r ddarpariaeth uniongyrchol o dai newydd, datblygiad economaidd a 


chyfleusterau cymunedol ac mae angen isadeiledd newydd i gynnal a gwella’r cymunedau a fydd yn helpu i 


leihau troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a’r ofn o droseddu. 


Mae Polisi PS6 (Cynigion am brosiectau isadeiledd mawr) a Pholisi PS7 (Datblygiad niwclear yn Wylfa) yn 


hwyluso datblygiadau graddfa fawr a fydd yn arwain at fewnlifiad o weithwyr o du allan i’r ardal. Gallai hyn 


arwain at amlygiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi’i achosi gan densiynau cymdeithasol o fewn 


cymunedau. Ar y llaw arall, mae maen prawf o fewn y polisi yn nodi’r angen i gynigion gynnwys mesurau 


priodol i hyrwyddo cydlyniad cymdeithasol a diogelwch cymunedol. 


Bydd unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol hefyd yn cael ei liniaru i ryw raddau gan Bolisi Strategol PS1 


(Datblygiad Cynaliadwy) sy’n hyrwyddo’n benodol safonau dylunio uchel i leihau troseddu, ymddygiad 


gwrthgymdeithasol a’r ofn o droseddu. 


8. A yw’r strategaeth yn debygol o gael 


effaith andwyol ar fusnesau lleol? 


 


a) Posibilrwydd o arwain at fusnesau lleol 


– iaith Gymraeg – yn cau o ganlyniad i: 


 Ostyngiad yn y boblogaeth leol yn 


gyffredinol? 


Bydd yr union effaith ar fusnesau lleol yn dibynnu ar raddfa, natur a lleoliad datblygiadau newydd mewn 


perthynas â busnesau sy’n bodoli yn yr ardal. Mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn 


hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth mewn aneddiadau o fewn ardaloedd trefol a gwledig a allai gyfrannu at 


ddatblygiad economaidd amrywiol. Mae’r strategaeth economaidd sydd wedi’i chynnwys yn y Strategaeth a 


Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn amlygu’r angen i gynyddu allbwn economaidd o amrywiaeth o sectorau, 


gan gynyddu’r nifer o swyddi, a darparu hefyd ar gyfer ffurfio busnesau newydd. Mae Polisi PS8 (Darparu 


cyfle i economi ffyniannus) yn arbennig yn cefnogi datblygiad economaidd ar draws Ardal y Cynllun yn ogystal 
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 Cynnydd mewn preswylwyr di-


gymraeg? 


 Cynnydd mewn cystadleuaeth 


niweidiol / cynorthwyol? 


â darparu cyfleodd addysg a hyfforddi. 


9. A yw’r strategaeth yn debygol o gael 


effaith andwyol ar swyddi lleol? 


 


a) Creu swyddi ar gyfer y boblogaeth leol 


– sy’n siarad Cymraeg (efallai yn 


rhinwedd 


bod pobl leol sy’n siarad Cymraeg â’r 


sgiliau cywir)? 


 


b) Bygwth swyddi'r boblogaeth leol - sy’n 


siarad Cymraeg (efallai drwy achosi 


busnesau lleol i gau). 


 


Nid yw’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn debygol o gael effaith andwyol ar swyddi lleol yn 


Ardal y Cynllun. Mae’r strategaeth economaidd sydd wedi’i chynnwys yn y Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei 


chyhoeddi yn amlygu’r angen i gynyddu allbwn economaidd gan amrywiaeth o sectorau, gan gynyddu’r nifer o 


swyddi, a darparu hefyd ar gyfer ffurfio busnesau newydd a ddylai yn ei dro gynorthwyo i gadw gafael ar 


weithlu sy’n siarad Cymraeg a denu cyn trigolion oed gweithio i ddychwelyd i’r ardal. 


Gan fod yr opsiwn gofodol a ffafrir yn hwyluso dosbarthiad mwy cyfatebol o ddatblygiadau, bydd yn caniatáu 


datblygiad economaidd y prif ganolfannau yn ogystal â’r aneddiadau mwy gwledig. Bydd hyn yn arwain at 


ddarparu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer amrediad daearyddol eang o’r boblogaeth ac yn cynorthwyo i wella’r 


gwahaniaethau rhwng grwpiau incwm. Mae’r Strategaeth yn diogelu safleoedd ac yn dynodi ardaloedd 


cyflogaeth benodol yn bennaf oddi mewn i’r Ganolfan Isranbarthol a’r canolfannau Gwasanaeth Trefol, gan 


ddyrannu rhai ardaloedd oddi mewn i’r Canolfannau Gwasanaeth Gwledig. Cefnogir cyfleoedd cyflogaeth 


briodol ar raddfa fechan yn y Pentrefi, y clystyrau a chefn gwlad hefyd, ac o’u hamgylch. 


Mae’r Strategaeth hefyd yn hwyluso amrywiaeth o fentrau i gael sgiliau uwch, yn cynnwys hyrwyddo 


prentisiaethau, cadw mwy o raddedigion yn lleol o brifysgolion yr ardal a negodi cytundebau gyda datblygwyr i 


ddarparu hyfforddiant i’r gweithlu. 


Mae polisi strategol PS8 (Darparu cyfle i economi ffyniannus) yn cefnogi datblygiad economaidd ar draws 


Ardal y Cynllun yn uniongyrchol yn ogystal â darparu cyfleoedd addysg a hyfforddi, tra bo Polisi PS9 


(Economi Ymwelwyr) hefyd yn cefnogi datblygiadau twristiaeth a ddylai hefyd fod o fudd i gymunedau lleol a 


chefnogi’r economi leol. Mae Polisi PS10 (Canol Trefi a Manwerthu) yn diogelu siopau a gwasanaethau 


mewn ardaloedd gwledig yn erbyn eu colli’n ddianghenraid, a chefnogir cynigion ar gyfer gwasanaethau 


cymunedol amlbwrpas. Bydd Polisi PS7 (Datblygiad Niwclear yn Wylfa) yn hwyluso’r ddarpariaeth o 


gyfleoedd gyflogaeth ar gyfer cymunedau lleol yn y tymor byr a’r tymor hir. 


Gallai cynnydd yn y boblogaeth breswyl olygu y bydd yna ragor o alw am siopau a gwasanaethau masnachol, 


gan greu economi leol hyfyw. Fodd bynnag, bydd yr union effaith ar gyflogaeth yn dibynnu ar leoliad a lefel y 


buddsoddiad ddaw i mewn i’r ardal. 
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10. Ydy’r strategaeth yn debygol o 


arwain at fwy o amrywiaeth 


economaidd? 


 


a) Posibilrwydd o arwain at fwy o swyddi 


gwahanol ar gyfer y boblogaeth leol – sy’n 


siarad Cymraeg o ganlyniad i arallgyfeirio 


economaidd? 


 


b) Arwain at fwy o bobl ddi-gymraeg yn 


mewnfudo? 


 


Gan fod yr opsiwn gofodol a ffafrir yn hwyluso dosbarthiad mwy cyfatebol o ddatblygiad, byddai’n caniatáu 


datblygiad economaidd y prif ganolfannau yn ogystal â’r aneddiadau mwy gwledig. Bydd hyn yn arwain at 


ddarparu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer amrediad daearyddol eang o’r boblogaeth ac yn cynorthwyo i wella’r 


gwahaniaethau rhwng grwpiau incwm. 


Mae’r strategaeth economaidd sydd wedi’i chynnwys yn y Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn 


hyrwyddo datblygiad economaidd amrywiol yn Ardal y Cynllun ac yn amlygu’r angen i gynyddu allbwn 


economaidd o amrywiaeth o sectorau gan gynyddu’r nifer o swyddi. Mae’r Strategaeth yn dynodi tir cyflogaeth 


i gyflawni’r amcanion hyn. 


Mae’r ffigwr ar gyfer darpariaeth o dir cyflogaeth ar safleoedd diwydiannol a busnes yn seiliedig ar gyfrifiadau 


a gynhwyswyd yn Adolygiad Tir Cyflogaeth Ynys Môn a Gwynedd (2011). Mae ffigyrau darpariaeth tir 


cyflogaeth yn fwy na’r hyn sy’n debygol o gael ei adeiladu a bydd hyn yn rhoi dewis i ddatblygwyr a deiliaid a 


ddylai helpu hwyluso patrwm amrywiol o ddatblygiad economaidd. 


Fodd bynnag, gallai cyfleoedd cyflogaeth ddenu gweithwyr di-gymraeg i’r ardal. Ar y llaw arall, diffyg cyfleodd 


economaidd yw un o’r prif resymau pam fod pobl ifanc yn allfudo, felly bydd y ddarpariaeth o gyfleoedd 


newydd yn helpu i gadw’r boblogaeth ifanc yn eu cymunedau. Mae polisi PS14 (Yr iaith Gymraeg a diwylliant 


Cymru) yn ceisio rhwystro unrhyw niwed arwyddocaol i gymeriad a chydbwysedd ieithyddol cymuned a 


achosir gan ddatblygiad anaddas ac mae angen cyfraniad ariannol drwy gytundeb Adran 106 mewn 


amgylchiadau priodol. 


Gweler hefyd meini prawf naw ac wyth uchod. 


11. A yw’r strategaeth yn debygol o 


gael effaith ar lefelau tâl / cyflog lleol? 


 


a) Posibilrwydd o gynyddu / ostwng 


lefelau tâl / cyflog o ganlyniad i gynnydd 


yn y 


gweithlu / cystadleuaeth busnes? 


 


Nid yw’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn debygol o gael effaith andwyol ar lefelau cyflog yn 


Ardal y Cynllun. Mae’r strategaeth economaidd sydd wedi’i chynnwys yn y Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei 


chyhoeddi yn amlygu’r angen i gynyddu allbwn economaidd o amrywiaeth o sectorau, gan gynyddu’r nifer o 


swyddi, a darparu hefyd ar gyfer ffurfio busnesau newydd ac yn ei dro dylai gynorthwyo i gadw gafael ar 


weithlu sy’n siarad Cymraeg. 


Gweler hefyd meini prawf wyth, naw a deg uchod. 


12. A yw’r strategaeth yn debygol o 


effeithio ar gostau cyfartalog tai? 


Mae’n anodd penderfynu yn y cam hwn beth fydd union effaith y Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi 


ar brisiau tai yn Ardal y Cynllun. Fodd bynnag, dylai’r Strategaeth gynyddu argaeledd tai, eu fforddiadwyedd 
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a) Gorfodi siaradwyr Cymraeg lleol i adael 


y gymuned? 


 


b) Y posibilrwydd o arwain at gynnydd 


mewn digartrefedd / straen tai ymhlith 


aelwydydd lleol o siaradwyr Cymraeg? 


 


c) Rhwystro pobl leol sy’n siaradwyr 


Cymraeg rhag dychwelyd i’r ardal / 


gymuned? 


 


ac ystod y mathau o dai gwahanol yn ardal y Cynllun. 


Mae’r strategaeth tai yn hwyluso darparu tai fforddiadwy o ddyluniad a maint addas. 


Yn seiliedig ar y rhagolygon twf a ffafrir o ran y gofynion tai, mae’r Strategaeth yn darparu 7,665 o aelwydydd 


ychwanegol yn ystod 2011-2026 yn ardal y cynllun. Mae hyn yn rhoi mwy o gyfle am gyfradd datblygu uwch 


sy’n realistig /y gellir ei rheoli na’r hyn a ddarparwyd yn y ddegawd ddiwethaf. Bydd cyfradd o’r tai newydd yn 


dai fforddiadwy, naill ai yn rai canolradd neu yn gartrefi yn y sector rhentu cymdeithasol yn seiliedig ar 


hyfywdra. Dylai hyn ei gwneud hi’n haws i ddarpar berchnogion tai allu prynu neu rentu tai newydd, yn 


enwedig preswylwyr sydd â chysylltiadau lleol. 


Yn wir, mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn rhoi mwy o bwyslais ar ddarparu cyfleoedd tai 


sy’n diwallu anghenion y gymuned leol, yn enwedig anghenion pobl ifanc a phobl hŷn. Bydd dosbarthiad y tai 


ar draws Ardal y Cynllun yn rhoi mwy o ddewis a mwy o hyblygrwydd i bobl allu aros yn eu cymunedau. Yn 


ogystal, mae’r strategaeth yn hwyluso’r ddarpariaeth o dai a chyfleoedd economaidd mewn ardaloedd 


gwledig. Yn ogystal, dylai hyn gynorthwyo i gadw pobl ifanc yn y cymunedau hyn. 


Bydd y polisïau strategol a ganlyn a gynhwysir yn y Strategaeth yn cynorthwyo i hyrwyddo datblygu tai 


fforddiadwy sy’n diwallu gofynion y boblogaeth leol. 


i) Nod Polisi PS1 (Datblygiad Cynaliadwy) yw sicrhau bod unedau tai yn diwallu anghenion y boblogaeth leol 


gydol eu hoes o ran ansawdd, mathau o ddaliadaeth a fforddiadwyedd. 


ii) Mae Polisi PS3 (Strategaeth anheddleoedd) yn sicrhau bod graddfa’r datblygiad yn addas i faint yr 


anheddiad ac y cymerir i ystyriaeth y capasiti ieithyddol. Yn ychwanegol, mae’r Polisi yn nodi nas dyrennir 


safleoedd tai marchnad agored mewn Pentrefi a chlystyrau a dylai hyn ei gwneud hi’n haws i bobl leol brynu 


neu rentu cartrefi newydd. 


iii) Mae Polisïau PS11 (Darpariaeth gytbwys o dai) a PS12 (Tai fforddiadwy) – yn uniongyrchol yn hwyluso 


nifer digonol o dai i ddiwallu anghenion cymunedau lleol o ran y math o dai a’u fforddiadwyedd. Yn ogystal, 


mae’n hwyluso datblygiad ystod o fathau o dai a daliadaeth sy’n diwallu anghenion pob rhan o’r boblogaeth 


gan gynnwys tai ar gyfer pobl hŷn. Bydd hyn yn cynorthwyo i greu cymunedau cynaliadwy a chynhwysol. 
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iv) Mae Polisi PS14 (Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig) hefyd yn hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith 


Gymraeg yn ardal y Cynllun ac yn ceisio osgoi niwed sylweddol i gymeriad a chydbwysedd ieithyddol a grëir 


gan ddatblygiad amhriodol mewn cymuned. 


13. A yw’r strategaeth yn debygol o 


effeithio ar ysgolion lleol? 


 


a) Bygwth / sicrhau ysgolion lleol 


oherwydd cynnydd / lleihad yn nifer y 


disgyblion? 


 


b) Newid y cydbwysedd rhwng myfyrwyr 


sy’n siarad Cymraeg a rhai nad ydynt yn 


siarad Cymraeg? 


 


Mae’n anodd yn ystod y cyfnod hwn i benderfynu beth fydd effaith debygol y Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin 


ei chyhoeddi ar ysgolion lleol gan y bydd yr effaith yn dibynnu ar raddfa a lleoliad datblygiadau newydd. 


Gallai datblygu tai newydd ychwanegol mewn dalgylchoedd ysgolion roi pwysau gormodol ac annerbyniol ar 


eu gallu i weithredu’n effeithiol oherwydd y plant ychwanegol fydd angen eu cefnogi. Gallai cydweithio a 


datblygu mewn camau liniaru'r effeithiau. Gall ymrwymiadau cynllunio, sy’n sicrhau cyfraniadau gan 


ddatblygwyr tuag at ysgolion lleol fod yn fodd o ddatrys hyn. Mae Polisi PS5 (Yr Isadeiledd a chyfraniadau at 


gan ddatblygwyr) yn cyfeirio’n uniongyrchol i’r gofyn am amodau cynllunio neu ymrwymiadau fel rhan o 


ddatblygiadau mewn achosion penodol. 


Yn ogystal, gall datblygiad newydd arwain at fewnlifiad o bobl nad ydynt yn siaradwyr Cymraeg a allai darfu ar 


gydbwysedd ieithyddol ysgolion. Mae datblygiadau sy’n fwy tebygol o gael effaith annerbyniol ar yr iaith fel 


arfer yn rai sy’n sylweddol eu maint o ran strwythur y gymuned sy’n bodoli / gallu cymuned i ymgorffori 


datblygiadau tai newydd / y math o farchnad dai sy’n weithredol mewn ardal, h.y. mae rhai ardaloedd 


marchnad dai yn fwy tebygol o fod yn ddeniadol i breswylwyr sydd eisoes yn byw yn ardal y Cynllun yn 


hytrach na denu perchnogion ail gartrefi / tai haf. 


Fodd bynnag, fel rhan o’r broses o ddatblygu’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi, ystyriwyd 


cyfleusterau allweddol mewn aneddiadau, gan gynnwys ysgolion lleol, a’u capasiti. Yn ogystal, cafodd 


aneddiadau eu categorïo mewn hierarchaeth sy’n cymryd i ystyriaeth presenoldeb ysgolion a’u gallu i 


ymgorffori datblygiadau newydd o ran eu cymeriad cymdeithasol. Hefyd, mae Polisi PS14 (Yr Iaith Gymraeg 


a’r Diwylliant Cymreig) yn hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn ardal y Cynllun yn uniongyrchol 


ac yn ceisio osgoi niwed sylweddol i’r cymeriad a’r cydbwysedd ieithyddol a grëir gan ddatblygiad amhriodol 


mewn cymuned. 


14. A yw’r strategaeth yn debygol o 


effeithio ar ofal iechyd lleol? 


 


a) Bygwth / sicrhau cyfleusterau / 


gwasanaethau lleol drwy gyfrwng y 


Gymraeg? 


Ystyriwyd darpariaeth gofal iechyd fel rhan o’r broses o ddatblygu’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei 


chyhoeddi. Cydnabyddir fod cynnydd yn y boblogaeth yn debygol o roi straen ychwanegol ar gapasiti 


cyfleusterau gofal iechyd presennol. Fodd bynnag, gellid lliniaru’r effaith hwn drwy ei gwneud hi’n ofynnol i 


ddatblygwyr gyfrannu tuag at wasanaethau o’r fath. 


Lleolir y rhan fwyaf o wasanaethau a chyfleusterau iechyd allweddol yn y prif ganolfannau. Golyga hyn fod y 
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 strategaeth ofodol a ffafrir sy’n canolbwyntio cyfran uwch o ddatblygiadau yn y prif ganolfannau yn caniatáu i 


fwyafrif y boblogaeth gael mynediad da at y cyfleusterau hyn. 


Ar y llaw arall, fodd bynnag, mae mynediad at wasanaethau iechyd mewn rhai ardaloedd gwledig yn wael. 


Mae’r Strategaeth aneddleoedd ddrafft ym Mholisi PS3 yn cyfeirio datblygiadau i rwydwaith o aneddleoedd a 


gefnogir gan rwydwaith cludiant cynaliadwy a thrwy hynny sicrhau fod preswylwyr unedau tai newydd â 


mynediad rhesymol at gyfleusterau a gwasanaethau. Mae’n bwysig fod y cynllun yn hwyluso datblygu 


rhwydwaith cludiant cynaliadwy sy’n gwella hygyrchedd yn yr ardaloedd hyn. Mae Polisi PS22 (Cludiant 


Cynaliadwy, datblygu a hygyrchedd) hefyd yn hwyluso gwelliannau mewn mynediad at wasanaethau a 


chyfleusterau. Yn ogystal, mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi’n hwyluso darparu cyfleusterau 


iechyd newydd. 


15. A yw’r strategaeth yn debygol o 


effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau 


lleol megis siopau? 


 


a) Bygwth / sicrhau siopau lleol / 


swyddfeydd post / banciau / tafarndai 


mewn 


cymunedau Cymreig ac felly gorfodi rhai 


rhannau o’r boblogaeth i symud allan o’r 


ardal / gymuned, e.e. pobl hyn, yr anabl 


neu bobl ifanc. 


 


Nid yw’r Strategaeth yn debygol o gael effaith andwyol ar y ddarpariaeth o wasanaethau lleol megis siopau yn 


y cyfnod hwn. Mae’r Strategaeth yn ceisio sicrhau y caiff datblygiadau eu dosbarthu er mwyn cryfhau’r 


rhwydwaith o aneddiadau yn unol â’r rolau a gynhwysir yn Hierarchaeth Aneddiadau'r Cynllun. 


Bydd y dull hwn yn cynorthwyo i gynnal y gymysgedd arbennig o gymeriad trefol / gwledig ardal y cynllun yn 


ogystal â’i chymeriad ieithyddol a diwylliannol nodedig. 


Mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi wedi cymryd i ystyriaeth argaeledd gwasanaethau mewn 


aneddleoedd. Mae aneddleoedd wedi’u categoreiddio mewn hierarchaeth yn seiliedig ar argaeledd 


gwasanaethau sy’n diwallu gofynion y preswylwyr. Dylai hyn sicrhau na fydd gwasanaethau o fewn 


cymunedau yn cael eu heffeithio’n andwyol gan lefelau amhriodol o ddatblygu. 


Yn ogystal, bydd y Strategaeth yn sicrhau fod cymeriad unigol a swyddogaethau cyflenwol y canol trefi yn 


gwella drwy ddatblygiad, gwelliannau i’r stadau cyhoeddus, i gyfleusterau cludiant cyhoeddus ac i gysylltiadau 


cerddwyr / beicio. Yn ogystal, bydd yn helpu i sicrhau'r ddarpariaeth o isadeiledd, gwasanaethau a 


chyfleusterau sydd eu hangen i gynnal a gwella cymunedau. Yn benodol, mae Polisi PS10 (Canol Trefi a 


Manwerthu) â’r bwriad o ddiogelu siopau a gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig yn erbyn eu colli’n 


ddianghenraid a chefnogir cynigion ar gyfer gwasanaethau cymunedol amlbwrpas. 


16. A yw’r strategaeth â’r potensial i 


arwain at dyndra cymdeithasol, 


gwrthdaro 


neu rwygiadau difrifol yn y gymuned 


Bydd yr union effaith ar wahanol rannau o’r gymuned yn dibynnu ar leoliad y datblygiad a’r math o 


ddatblygiad. Fodd bynnag, gall dosbarthiad cymesur o ddatblygiad fod â’r potensial i leihau 


anghydraddoldebau drwy hwyluso dosbarthiad mwy cyfartal o ddatblygiad yn nhermau gofodol. Mae’n 


caniatáu datblygiad newydd cyfyngedig, yn enwedig tai yn y mwyafrif o aneddiadau ac yn cyfrannu at dwf 
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sy’n siarad Cymraeg? 


 


a) Ag effaith arwyddocaol anwastad ar 


wahanol rannau o’r gymuned leol, gyda’r 


potensial o roi mantais i rai grwpiau a rhoi 


eraill dan anfantais? 


 


b) Amharu ar werthoedd traddodiadol 


rhannau penodol o’r gymuned? 


 


organig yr anheddiad nad yw wedyn yn effeithio’n andwyol ar hyfywdra cymunedol. Yn ogystal, bydd yn 


cynorthwyo i gefnogi bywiogrwydd cymunedol a chefnogi cynhwysiad cymdeithasol ac yn ei dro cynorthwyo i 


gynnal gwerthoedd diwylliannol o fewn y cymunedau hynny. 


Mae’r Strategaeth yn ceisio sicrhau y caiff datblygiadau eu dosbarthu er mwyn cryfhau’r rhwydwaith o 


aneddiadau yn unol â’r rolau a gynhwysir yn Hierarchaeth Aneddiadau’r Cynllun. Bydd y dull hwn yn 


cynorthwyo i gynnal y gymysgedd arbennig o gymeriad trefol / gwledig ardal y cynllun yn ogystal â’i 


chymeriad ieithyddol a diwylliannol nodedig. 


Yn ogystal, mae Polisi PS14 (Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig) yn hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r 


iaith Gymraeg yn ardal y Cynllun yn uniongyrchol ac yn ceisio osgoi unrhyw niwed sylweddol i gymeriad a 


chydbwysedd ieithyddol cymuned a grëir gan ddatblygiad amhriodol. 


17. A yw’r strategaeth â’r potensial o 


arwain at newidiadau yn y traddodiad / 


diwylliant Cymreig? 


 


a) Â’r canlyniad bod aelwydydd sy’n 


siarad Cymraeg yn symud i ffwrdd o 


ardaloedd? 


 


b) Arwain at gynnydd sylweddol mewn 


aelwydydd nad ydynt yn lleol ac nad ydynt 


yn siarad Cymraeg? 


 


c) Arwain at erydiad mewn cysylltiadau 


teuluol neu rwydweithiau cymdeithasol 


eraill? 


 


d) Arwain at newidiadau sylweddol i’r cyd-


destun economaidd neu’r cyd-destun 


cymdeithasol a bygwth ffyrdd o fyw 


traddodiadol? 


 


Yn gyffredinol, mae’r Strategaeth yn annhebygol o arwain at newidiadau sylweddol yn y traddodiad a’r 


diwylliant Cymreig a allai gael effaith andwyol ar yr iaith. 


Mae’r Strategaeth yn ceisio sicrhau y caiff datblygiadau eu dosbarthu er mwyn cryfhau’r rhwydwaith o 


aneddiadau yn unol â’r rolau a gynhwysir yn Hierarchaeth Aneddiadau’r Cynllun. Bydd y dull hwn yn 


cynorthwyo i gynnal y gymysgedd arbennig o gymeriad trefol / gwledig ardal y cynllun yn ogystal â’i 


chymeriad ieithyddol a diwylliannol nodedig. 


Fel y nodir yn yr adrannau uchod, mae’r Strategaeth a Ffafrir sydd ar fin ei chyhoeddi yn cynorthwyo i gadw 


preswylwyr ifanc sy’n siarad Cymraeg yn eu cymunedau drwy hwyluso datblygu tai fforddiadwy a thrwy 


ddarparu cyfleoedd cyflogaeth. Yn ogystal, mae bywiogrwydd a hyfywdra cymunedol yn cael eu gwella drwy 


wahanol bolisïau yn y Strategaeth. Bydd y rhain yn cynorthwyo i gefnogi mentrau sy’n adeiladu cymunedau 


sefydlog, diogel, iach a chryf sy’n golygu parchu a gwella’r iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig. 
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e) Effaith ar aelwydydd lleol sy’n siarad 


Cymraeg drwy gyflwyno / gyflymu newid 


cymdeithasol? 


 


18. A yw’r strategaeth yn debygol o 


gael effaith ar grwpiau gwirfoddol / 


gweithgareddau / ieuenctid lleol? 


 


a) Gorfodi pobl leol sy’n weithgar mewn 


grwpiau lleol i symud o’u cymunedau 


oherwydd: 


 Cynnydd mewn diweithdra / straen 


economaidd? 


 Cynnydd mewn prisiau tai /straen 


tai? 


 


Gweler asesiad o feini prawf 9 a 12. 


Crynodeb yn defnyddio gwybodaeth o -  Ffynhonnell:  Cyngor Sir Ynys Môn & Cyngor Gwynedd, 2013, Atodiad 5 







Darlun o sefyllfa’r Gymraeg yn Ynys Môn 


 


 


Mawrth 2014                                                                                                                                           Tud 83 


Canllaw Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (Cyngor Sir Ynys Môn, 2007) 


Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA): Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2007) yn rhoi arweiniad ar sut 


y bydd Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Sir Ynys Môn yn ystyried lles yr iaith Gymraeg yn y 


broses ddatblygu a pha wybodaeth ategol allai fod yn ofynnol fel bod modd asesu ceisiadau 


cynllunio unigol yn ddigonol. Fe fabwysiadwyd y CCA yma gan Gyngor Sir Ynys Môn ym mis Medi 


2007. 


 


O ran y broses rheoli datblygu, fel arfer bydd effaith ieithyddol llawer o ddynodiadau defnydd tir 


wedi cael ei hasesu yn y broses o baratoi’r cynllun datblygu, fel y digwyddodd gyda CDU Ynys 


Môn. Fodd bynnag, gyda chynigion datblygu penodol na chawsant eu dyrannu’n ffurfiol yn y 


cynllun, bydd angen i’r awdurdod asesu pa effaith a gâi datblygiad ar gymuned leol. Yn gyntaf 


gwneir hyn drwy ofyn bod Datganiad Iaith yn cael ei gyflwyno gyda’r cais cynllunio. Fel gofyniad 


lleiaf, bydd gofyn i’r datblygwr ddarparu datganiad wedi’i seilio ar rannau perthnasol y gofynion 


gwybodaeth datganiad ieithyddol, sydd i’w gweld yn Nhabl 34. Bydd hyn yn caniatáu i’r awdurdod 


cynllunio lleol sgrinio’r cais am effeithiau ieithyddol mwy arwyddocaol. 


 


Unwaith y bydd datganiad iaith wedi’i baratoi a’i ddadansoddi gan yr awdurdod cynllunio lleol, gall 


benderfynu bod angen asesiad mwy manwl o’r effaith ar yr iaith. Os yw hynny’n digwydd bydd yr 


awdurdod cynllunio yn datgan ei resymau’n glir ac yn dweud pa faterion ddylai gael eu cynnwys 


mewn Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith. Seilir yr asesiad manwl o’r effaith ar yr iaith ar y model a 


ddangosir yn Atodiad 4. Gall y cyngor gyflogi cynghorwyr arbenigol fel sy’n ofynnol i asesu’r 


dystiolaeth a gyflwynir fel rhan o ddatganiad iaith neu asesiad o’r effaith ar yr iaith. 


 


Bydd angen datganiad iaith gyda phob cais ac eithrio ceisiadau gan ddeiliaid tai a mân geisiadau 


eraill. Mae’r Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn wedi nodi’r trothwyon datblygu a welir yn 


Nhabl 33 fel meini prawf lle mae angen asesiad llawnach o’r effaith ar yr iaith pan fydd cais yn cael 


ei gyflwyno. Fodd bynnag, gall y cyngor fynnu cael gwybodaeth am yr effaith ieithyddol mewn 


cysylltiad â datblygiadau islaw’r trothwyon hyn, os yw effaith gronnus y cynigion datblygu yn dod yn 


destun pryder mewn unrhyw ardal. 
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Tabl 33: Trothwyon datblygu lle bydd angen asesiad llawnach o’r effaith ar yr iaith yn Ynys 


Môn 


 


Math o 


Ddatblygiad 
Trothwy datblygu lle bydd angen asesiad llawnach o’r effaith ar yr iaith 


a) Preswyl  Prif Ganolfannau  Datblygiad tai o fwy na 50 annedd  


Canolfannau Eilaidd  Datblygiad tai o fwy na 25 annedd  


Pentrefi  Datblygiad tai o fwy na 5 annedd 


b) Cyflogaeth  


 


Cynigion creu cyflogaeth sy’n 


golygu mwy na: 


Tir – 2 hectar neu fwy 


Swyddi a grëir – 50 neu fwy o swyddi.  


c) Twristiaeth Dylai cynigion sy’n sbarduno’r rheoliadau asesu effeithiau amgylcheddol 


hefyd gynnwys asesiad o’r effaith ieithyddol. 


ch) Datblygiadau/ 


Prosiectau Eraill 


Bydd cyngor yn cael ei roi 


gan yr Awdurdod fesul achos 


ond sylfaen y cyngor hwnnw 


fydd: 


a) eu bod yn darparu ar gyfer cryn lawer mwy 


na’r anghenion lleol, ar eu pen eu hunain 


neu’n gronnus  


b) eu bod yn gymharol fawr o’u cymharu â’r 


galw yn y farchnad leol  


c) y byddant yn denu mewnlifiad cymharol 


arwyddocaol o siaradwyr di-Gymraeg  


ch) y byddant yn fodd i dueddiadau o’r 


gorffennol, y gwyddys eu bod yn cael 


effaith niweidiol ar les yr iaith, barhau.  


Ffynhonnell: Cyngor Sir Ynys Môn (2007) Canllawiau Cynllunio Atodol: Datblygu a’r Iaith Gymraeg.  
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Tabl 34: Gwybodaeth a allai fod ei hangen ar gyfer datganiad ieithyddol 


 


Gwybodaeth a allai fod ei hangen ar gyfer datganiad ieithyddol 


1. Cyflogaeth            


(gan 


gynnwys 


adwerthu) 


 


1.1 A ydyw’r datblygiad cyflogaeth yn cwrdd ag anghenion lleol yn bennaf? 
 


1.2 A ydyw’r datblygiad yn cydymffurfio â strategaethau lleol a chenedlaethol? 
 


1.3 Faint o swyddi fydd yn cael eu creu a faint fydd yn cael eu recriwtio’n lleol? 
 


1.4  A ydyw’r sgiliau llafur gofynnol ar gael yn lleol (o fewn yr ardal Teithio i’r 
Gwaith)? 


 
1.5 Ar gyfer datblygiadau twristiaeth, beth yw’r dalgylch disgwyliedig? 


 
1.6 A oes datblygiadau tebyg eraill gyda chaniatâd cynllunio yn yr ardal? 


 
1.7 A ydyw’r datblygiad yn debygol o arwain at fuddsoddiad pellach tebyg? 


 
1.8 Lle mae angen hyfforddiant i ddysgu sgiliau newydd i’r gweithlu lleol, a fydd 


hyn yn cynnwys Hyfforddiant Iaith Gymraeg i’w ddarparu gan y datblygwr? 
 


1.9 Sut fydd y cyflogau yn cymharu â chyflogau cyfartalog yn yr ardal? 
 


1.10 A fydd y datblygiad yn cystadlu â neu’n cyd-fynd ag atyniadau twristiaeth 
presennol? 


2. Tai 


 


2.1 Beth yw’r pris marchnad disgwyliedig ar gyfer y tai a sut y mae hyn yn cymharu 
ag incwm aelwydydd yn lleol? 


 
2.2 A oes datblygiadau tebyg o ran maint wedi eu cwblhau yn y 5 mlynedd 


diwethaf? Os oes, a ydynt wedi cwrdd ag anghenion lleol yn bennaf? 
 
2.3 A ydyw’r datblygiad yn cynnwys elfen briodol o dai fforddiadwy i gwrdd ag 


angen lleol? 
 
2.4 Mewn sawl cam y cyflwynir y datblygiad? 
 
2.5 A ydyw’r datblygiad yn cydymffurfio â’r math o dai, a’r galw am dai, sydd wedi 
ei ddarogan yn y cynllun datblygu? 
 
2.6 Beth oedd cyflymder y twf preswyl yn y gymuned yn y 5 mlynedd diwethaf? 
 
2.7 Beth yw canran meddiannaeth pobl leol o dai newydd a gwblhawyd yn y 5 


mlynedd diwethaf? 


3. Addysg 3.1 A ydyw’r datblygiad yn debygol o arwain at fod angen mwy o leoedd ysgol? 


4. Seilwaith 4.1 A fyddai’r datblygiad yn gwella hygyrchedd yn sylweddol i’r Ardal Ieithyddol 
Sensitif ac yn lleihau amseroedd teithio o drefi cyfagos mwy? 


5. Cyffredinol 5.1 A oes gwasanaethau lleol priodol fel siopau, cyfleusterau preswyl / cymunedol i 
wasanaethu’r datblygiad? 
 
5.2 A fydd y datblygiad yn creu cyfleoedd newydd i hybu’r iaith a mentrau lleol yn y 
gymuned? 
 
5.3 Sut fydd y datblygiad yn hybu’r defnydd o’r iaith yn y gymuned? 
 
5.4 Beth yw’r mesurau lliniaru arfaethedig? 


Ffynhonnell: Cyngor Sir Ynys Môn (2007) Canllawiau Cynllunio Atodol: Datblygu a’r Iaith Gymraeg. 
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Atodiad 1: Ystadegau cychwynnol am yr Iaith Gymraeg yn Ynys Môn, 2001-2011 


 


  2001 2011 
Newid 


mewn nifer 


Newid mewn 


nifer (%) 


Newid mewn 


Pwynt Canran 


Sgiliau iaith Gymraeg 
         


Pob preswylydd arferol 3+ oed  64,679  67,403  2,724 4.2%  


Dim sgiliau Cymraeg  19,145 29.6% 20,524 30.4% 1,379 7.2% 0.8% 


Gallu deall Cymraeg llafar yn unig  5,649 8.7% 7,215 10.7% 1,566 27.7% 2.0% 


Gallu siarad Cymraeg  38,893 60.1% 38,568 57.2% -325 -0.8% -2.9% 


Gallu siarad Cymraeg ond ddim yn gallu darllen nac ysgrifennu Cymraeg  4,135 6.4% 4,726 7.0% 591 14.3% 0.6% 


Gallu siarad a darllen Cymraeg ond ddim yn gallu ysgrifennu Cymraeg  1,902 2.9% 2,905 4.3% 1,003 52.7% 1.4% 


Gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg  32,672 50.5% 30,756 45.6% -1,916 -5.9% -4.9% 


Cyfuniad arall o sgiliau Cymraeg  1,176 1.8% 1,277 1.9% 101 8.6% 0.1% 
         


Proffil iaith Gymraeg yn ôl grwpiau oed eang 
         


Pob preswylydd arferol 3+ oed  64,679  67,403  2,724 4.2%  


3-15 oed  10,871 16.8% 9,513 14.1% -1,358 -12.5% -2.7% 


16-64 oed  41,205 63.7% 42,244 62.7% 1,039 2.5% -1.0% 


65 oed a throsodd  12,603 19.5% 15,646 23.2% 3,043 24.1% 3.7% 
         


Gallu siarad Cymraeg (3+ oed)  38,893 60.1% 38,568 57.2% -325 -0.8% -2.9% 


Gallu siarad Cymraeg: 3-15 oed  8,115 74.6% 7,221 75.9% -894 -11.0% 1.3% 


Gallu siarad Cymraeg: 16-64 oed  23,911 58.0% 23,602 55.9% -309 -1.3% -2.1% 


Gallu siarad Cymraeg: 65 oed a throsodd  6,867 54.5% 7,745 49.5% 878 12.8% -5.0% 
         


Un neu fwy o sgiliau yn Gymraeg (3+ oed)  45,534 70.4% 46,879 69.6% 1,345 3.0% -0.8% 


Un neu fwy o sgiliau yn Gymraeg: 3-15 oed  9,069 83.4% 8,183 86.0% -886 -9.8% 2.6% 


Un neu fwy o sgiliau yn Gymraeg: 16-64 oed  28,868 70.1% 29,715 70.3% 847 2.9% 0.3% 


Un neu fwy o sgiliau yn Gymraeg: 65 oed a throsodd  7,597 60.3% 8,981 57.4% 1,384 18.2% -2.9% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 - Tabl KS025, Tabl CS146 & Tabl CS133; Cyfrifiad 2011 - Tabl KS207WA & Tabl KS208WA 
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Atodiad 2: Ystadegau cychwynnol am yr Iaith Gymraeg yng Nghymru, 2001-2011 


 


  2001 2011 
Newid 


mewn nifer 


Newid 


Canran 


Newid mewn 


Pwynt Canran 


Sgiliau iaith Gymraeg 
         


Pob preswylydd arferol 3+ oed  2,805,701  2,955,841  150,140 5.4%  


Dim sgiliau Cymraeg  2,007,984 71.6% 2,167,987 73.3% 160,003 8.0% 1.8% 


Gallu deall Cymraeg llafar yn unig  138,416 4.9% 157,792 5.3% 19,376 14.0% 0.4% 


Gallu siarad Cymraeg  582,368 20.8% 562,016 19.0% -20,352 -3.5% -1.7% 


Gallu siarad Cymraeg ond ddim yn gallu darllen nac ysgrifennu Cymraeg  79,310 2.8% 80,429 2.7% 1,119 1.4% -0.1% 


Gallu siarad a darllen Cymraeg ond ddim yn gallu ysgrifennu Cymraeg  38,384 1.4% 45,524 1.5% 7,140 18.6% 0.2% 


Gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg  457,946 16.3% 430,717 14.6% -27,229 -5.9% -1.8% 


Cyfuniad arall o sgiliau Cymraeg  83,661 3.0% 73,392 2.5% -10,269 -12.3% -0.5% 
         


Proffil iaith Gymraeg yn ôl grwpiau oed eang 
         


Pob preswylydd arferol 3+ oed  2,805,701  2,955,841  150,140 5.4%  


3-15 oed  489,771 17.5% 448,681 15.2% -41,090 -8.4% -2.3% 


16-64 oed  1,811,156 64.6% 1,944,616 65.8% 133,460 7.4% 1.2% 


65 oed a throsodd  504,774 18.0% 562,544 19.0% 57,770 11.4% 1.0% 
         


Gallu siarad Cymraeg (3+ oed)  582,368 20.8% 562,016 19.0% -20,352 -3.5% -1.8% 


Gallu siarad Cymraeg: 3-15 oed  184,407 37.7% 168,750 37.6% -15,657 -8.5% -0.1% 


Gallu siarad Cymraeg: 16-64 oed  299,517 16.5% 302,334 15.5% 2,817 0.9% -1.0% 


Gallu siarad Cymraeg: 65 oed a throsodd  98,444 19.5% 90,932 16.2% -7,512 -7.6% -3.3% 
         


Un neu fwy o sgiliau yn Gymraeg (3+ oed)  797,717 28.4% 787,854 26.7% -9,863 -1.2% -1.7% 


Un neu fwy o sgiliau yn Gymraeg: 3-15 oed  224,704 45.9% 208,218 46.4% -16,486 -7.3% 0.5% 


Un neu fwy o sgiliau yn Gymraeg: 16-64 oed  437,191 24.1% 446,684 23.0% 9,493 2.2% -1.2% 


Un neu fwy o sgiliau yn Gymraeg: 65 oed a throsodd  135,822 26.9% 132,952 23.6% -2,870 -2.1% -3.3% 


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 - Tabl KS025, Tabl CS146 & Tabl CS133; Cyfrifiad 2011 - Tabl KS207WA & Tabl KS208WA 
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Atodiad 3: Cyfran y bobl (3 oed a throsodd) yn gallu siarad Cymraeg a Grŵp Iaith, fesul ward, 


2001 & 2011 


Enw Ward 


% Siarad 


Cymraeg 


2001 


Grŵp Iaith 


2001 


% Siarad 


Cymraeg 


2011 


Grŵp Iaith 


2011 


Newid 


mewn 


Pwynt 


Canran 


Newid 


mewn 


Grŵp 


Iaith 


Aberffraw 69.4% >60% i ≤70% 60.4% >50% i ≤60% -9.0%  


Amlwch – Ward y Porth# 67.3% >60% i ≤70% 64.5% >60% i ≤70% -2.8%  


Amlwch – Ward Wledig 57.0% >50% i ≤60% 54.3% >50% i ≤60% -2.7%  


Biwmares 39.7% ≤40% 39.5% ≤40% -0.2%  


Bodffordd 77.9% >70% 73.3% >70% -4.6%  


Bodorgan 72.7% >70% 68.3% >60% i ≤70% -4.4%  


Braint 77.1% >70% 73.2% >70% -3.9%  


Bryngwran 76.1% >70% 71.2% >70% -4.9%  


Brynteg 51.0% >50% i ≤60% 48.7% >40% i ≤50% -2.3%  


Cadnant 51.8% >50% i ≤60% 47.4% >40% i ≤50% -4.4%  


Cefni 83.1% >70% 80.5% >70% -2.6%  


Cwm Cadnant 56.2% >50% i ≤60% 57.5% >50% i ≤60% 1.3%  


Cyngar 84.7% >70% 80.8% >70% -3.9%  


Gwyngyll 73.9% >70% 70.5% >70% -3.4%  


Caergybi – Ward y Dref 43.2% >40% i ≤50% 39.1% ≤40% -4.1%  


Kingsland 48.0% >40% i ≤50% 42.9% >40% i ≤50% -5.1%  


Llanbadrig 54.4% >50% i ≤60% 52.4% >50% i ≤60% -2.0%  


Llanbedrgoch 45.5% >40% i ≤50% 43.9% >40% i ≤50% -1.6%  


Llanddyfnan 69.9% >60% i ≤70% 64.7% >60% i ≤70% -5.2%  


Llaneilian 61.5% >60% i ≤70% 58.9% >50% i ≤60% -2.6%  


Llanfaethlu 67.1% >60% i ≤70% 64.4% >60% i ≤70% -2.7%  


Llanfair-yn-Neubwll 51.5% >50% i ≤60% 50.5% >50% i ≤60% -1.0%  


Llanfihangel Ysgeifiog 78.3% >70% 75.8% >70% -2.5%  


Llangoed 54.6% >50% i ≤60% 48.4% >40% i ≤50% -6.2%  


Llanidan 68.7% >60% i ≤70% 65.1% >60% i ≤70% -3.6%  


Llannerchymedd 72.3% >70% 69.9% >60% i ≤70% -2.4%  


Ffordd Llundain 51.8% >50% i ≤60% 45.3% >40% i ≤50% -6.5%  


Maeshyfryd 43.7% >40% i ≤50% 40.6% >40% i ≤50% -3.1%  


Mechell 64.0% >60% i ≤70% 61.1% >60% i ≤70% -2.9%  


Moelfre 51.4% >50% i ≤60% 52.3% >50% i ≤60% 0.9%  


Morawelon 45.3% >40% i ≤50% 40.4% ≤40% -4.9%  


Parc a'r Mynydd 53.8% >50% i ≤60% 50.4% >40% i ≤50% -3.4%  


Pentraeth 58.2% >50% i ≤60% 54.8% >50% i ≤60% -3.4%  


Porthyfelin 45.7% >40% i ≤50% 39.7% ≤40% -6.0%  


Rhosneigr 42.6% >40% i ≤50% 36.0% ≤40% -6.6%  


Rhosyr 63.7% >60% i ≤70% 59.3% >50% i ≤60% -4.4%  


Trearddur 42.6% >40% i ≤50% 38.1% ≤40% -4.5%  


Tudur 83.6% >70% 80.7% >70% -2.9%  


Tysilio 64.4% >60% i ≤70% 59.2% >50% i ≤60% -5.2%  


Y Fali 55.0% >50% i ≤60% 54.7% >50% i ≤60% -0.3%  


       


Ynys Môn 60.1% >60% i ≤70% 57.2% >50% i ≤60% -2.9%  


Cymru 20.8% >20% i ≤30% 19.0% >10% i ≤20% -1.8%  


Ffynhonnell: Cyfrifiad 2001 - Tabl UV84; Cyfrifiad 2011 - Tabl KS207WA 
≤ Llai na neu hafal i; > Mwy na 


iaith is 
#Nodyn: Yn 2001 bu i 450 o ffurflenni’r Cyfrifiad a methu a chael eu prosesu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a fu 


arwain i dan gyfrif o 1,035 yn boblogaeth y ward. Golygai hyn y na ellir cymharu ffigyrau 2001 a 2011  
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Atodiad 4: Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith, 
Cyngor Sir Ynys Môn (2007) Canllawiau Cynllunio Atodol: Datblygu a’r Iaith Gymraeg. 


 


ASESU EFFEITHIAU TEBYGOL DATBLYGIAD AR GYMUNED AC IAITH 


 


1. RHAGARWEINIAD 


 


1.1 Lle mae’r awdurdodau cynllunio lleol yn ystyried nad yw’r Datganiad Ieithyddol yn darparu digon o 


wybodaeth i asesu’r effaith ar iaith yn iawn, neu lle mae niwed sylweddol yn debygol, dylid 


defnyddio’r fethodoleg fwy manwl ganlynol i baratoi Asesiad llawn o Effaith ar Iaith o fewn yr Ardal 


Ieithyddol Sensitif fel a ddiffiniwyd. 


 


2. PWRPAS 


 


2.1 Pwrpas y Fethodoleg ar gyfer Asesu’r Effaith ar Iaith yw galluogi awdurdodau cynllunio lleol i fesur 


ac asesu effeithiau posibl datblygiad ar gymuned leol yn gyffredinol, ac ar yr iaith Gymraeg yn 


enwedig. Yn ei hanfod, mae asesiad o effaith ar iaith yn broses o asesu effeithiau tebygol ei 


wahanol elfennau, a pholisïau, yn y dyfodol, ac effeithiau cyfunol cais neu bolisi cyfan ac agweddau 


arnynt ar amrediad o nodweddion cymunedol. 


 


2.2 Ar ôl darparu Datganiad Ieithyddol a dangos pwysigrwydd yr iaith Gymraeg i’r gymuned, efallai y 


bydd awdurdodau cynllunio yn gofyn i ddatblygwyr sy’n gwneud ceisiadau cynllunio unigol baratoi 


Asesiad o Effaith ar Iaith. Mae’r asesiad yn rhoi’r iaith Gymraeg yng nghyd-destun nodweddion 


cymuned, a’r dymuniad i greu cymunedau cynaliadwy. Gallent hwythau hefyd ddefnyddio’r 


fethodoleg i ddatblygu polisïau ac ymddiried yng ngoblygiadau dyraniadau defnydd tir newydd. 


 


2.3 Mae’r Fethodoleg ar gyfer Asesu’r Effaith ar Iaith yn cynnwys rhestr wirio fel bo’r datblygwr a’r 


awdurdod cynllunio lleol yn gallu asesu effaith debygol cais datblygu yn erbyn y pum dimensiwn ar 


fywyd y gymuned: 


 


a) Poblogaeth (lefelau a nodweddion y boblogaeth honno) 


 


b) Ansawdd bywyd (sy’n creu cymhelliad i bobl aros, gadael neu symud i’r gymuned) 


 


c) Yr economi (sy’n effeithio ar gyfleoedd gwaith i wahanol grwpiau yn ogystal ag ar gost byw 


ac, yn fwy penodol, ar gost tai) 


 


ch) Seilwaith (sydd ei angen i gynnal y gymuned, yn enwedig ysgolion, gofal iechyd a     


      gwasanaethau hanfodol) 


 


d) Bywyd cymdeithasol a diwylliannol y gymuned (a fynegir drwy asbri ei sefydliadau 


diwylliannol, yn enwedig rhai sy’n ymwneud â phobl iau). 


 


2.4 Mae sefydlogrwydd neu dwf cymedrol y boblogaeth, wedi’i gyfuno ag ansawdd bywyd da, economi 


gref, seilwaith o safon uchel a bywyd cymdeithasol a diwylliannol byrlymus, i gyd yn greiddiol i 


gynaliadwyedd ac unoliaeth y gymuned. Lle mae’r iaith Gymraeg yn rhan o wead cymdeithas yn y 


gymuned, mae ei thynged a’i lles yn anochel yn annatod wrth ffyniant ehangach y gymuned honno. 


Os yw datblygiad yn debygol o fod yn andwyol i unrhyw un o’r agweddau hyn, gall gael effaith 
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niweidiol ar yr iaith Gymraeg hefyd. Fodd bynnag, os yw’n sensitif i’r cyd-destun lleol, e.e. mae’n 


cynnal yr economi leol, yna mae’r effaith yn llawer mwy tebygol o fod yn gadarnhaol. 


 


2.5 Mae’r rhestr wirio yn rhoi canllawiau ar gyfer asesu effaith debygol datblygiad yn erbyn y pum 


dimensiwn ar fywyd cymunedol, gyda golwg ar sefydlu ei effaith ar y gymuned yn gyffredinol, ac ar 


yr iaith Gymraeg yn fwy penodol. Cyfarwyddyd ydyw i rai sy’n gyfrifol am fesur yr effeithiau tebygol 


hynny, am lunio polisi ac am gynghori ar benderfyniadau datblygu. 


 


2.6 Bydd angen i ddatblygwyr ac awdurdodau cynllunio lleol chwilio drwy’r ystadegau perthnasol sydd 


ar gael yn lleol a chenedlaethol i wneud asesiad clir o’r ffynonellau data ar y pum agwedd ar fywyd 


cymunedol. Mae rhestr o’r ffynonellau data mwyaf perthnasol, a’u gwefannau, yn Atodiad Ch. Gellir 


cael gafael yn hawdd ac yn ddi-dâl ar y rhan fwyaf o’r data, ac mae rhai mathau o ddata yng 


nghyswllt cymunedau penodol ar gael ar beiriannau chwilio ar-lein. 


 


3. METHODOLEG AC ASESU 


 


3.1 Dyfeisiwyd y Fethodoleg ar gyfer Asesu’r Effaith ar Iaith ar ôl ystyried y math o fethodolegau asesu 


effaith a ddefnyddir eisoes ar gyfer gwahanol agweddau ar gynllunio a datblygu. Mae’r 


methodolegau hyn fel arfer yn cynnwys naill ai system sgorio tic / croes yn ateb i bob cwestiwn, neu 


system sgorio rhifol 


 


Sgorio’r Rhestr Wirio 


 


3.2 Mae’r Fethodoleg ar gyfer Asesu’r Effaith ar Iaith yn broses oddrychol a’i nod yw sefydlu’r effeithiau 


tebygol sy’n deillio o bolisi neu gais datblygu. Pan fydd swyddogion yn defnyddio’r rhestr wirio, dylid 


ateb pob cwestiwn gyda sgôr cadarnhaol, negyddol neu niwtral i adlewyrchu effaith dybiedig y 


datblygiad yn erbyn y pum dimensiwn. Rhaid rhoi sgôr rhifol yn ateb i bob cwestiwn ar y rhestr 


wirio, gyda +1 yn cynrychioli effaith gadarnhaol dybiedig, -1 yn golygu effaith negyddol dybiedig, a 0 


yn golygu effaith niwtral dybiedig. 


 


3.3 Yn raddol, bydd sgoriau o +1, -1 a 0 yn cael eu rhoi yn atebion i bob cwestiwn ar y rhestr wirio ar 


gyfer pob un o’r pum agwedd ar fywyd cymunedol. Mae gallu cymharu opsiynau yn bwysig ar gyfer 


gwneud asesiad, gan dywys yr asesydd at y dewis ‘gorau’ yn gyffredinol. Mae’r asesiad o effaith yn 


helpu i oleuo penderfyniadau ynghylch pa bynciau ar y rhestr wirio sy’n perfformio’n well nag eraill 


yn erbyn y pum dimensiwn ar fywyd cymunedol drwy ddatgelu’r effeithiau posibl. Rhaid i’r 


dewisiadau yn y pen draw gael eu gwneud gan yr asesydd. Os na ellir ateb unrhyw gwestiwn, 


awgrymir y bydd angen i’r aseswyr greu data a thystiolaeth newydd i chwilio am ateb. Yn y broses 


asesu, bydd methiant i ateb cwestiwn (h.y. lle na roddir ateb o gwbl) yn cael ei ddileu o’r sgôr 


cyffredinol. Bydd matrics terfynol y Mynegai Asesu Effaith Gyffredinol (gweler isod) yn nodi pa 


opsiynau sy’n cael effeithiau mwyandwyol neu, i’r gwrthwyneb, yn cyfrannu’n llesol. 


 


3.4 Nid awgrymir y bydd ychwanegu a chymharu’r effeithiau hyn yn gwneud y dewis terfynol i’r 


datblygwr / awdurdodau cynllunio lleol yn un hawdd. Fodd bynnag, bydd matrics sy’n canfod 


effeithiau sylweddol cymharol gadarnhaol neu negyddol, ac sy’n cynnwys sylwadau, yn helpu 


gwneuthurwyr penderfyniadau i ddewis yr opsiwn mwyaf cynaliadwy. Bydd y pwysigrwydd neu’r 


pwysau a roddir i gwestiwn rhestr wirio yn amrywio ar gyfer gwahanol bolisïau a chynigion datblygu, 


a mater i’r aseswyr yw dyfarnu hynny. Er enghraifft, bydd angen i’r datblygwr a’r awdurdod cynllunio 


lleol farnu faint o bwysau i’w rhoi i’r atebion rhestr wirio hynny sy’n ymwneud â’r tymor byr neu hir. 
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3.5 Bydd nifer o achosion lle na fydd y categoreiddio hwn yn bosibl a dylid cofnodi’r rhain fel ‘ddim yn 


gwybod’ neu gyda nod ymholiad. Hefyd, bydd achosion lle na fydd yn bosibl categoreiddio’r polisi 


gan fod geiriad y polisi yn golygu na ellir mesur ei effeithiau tebygol. Dylid trin hyn, hefyd, fel 


ymholiad (gweler y blwch isod). Dylid ail lunio’r polisïau hyn fel y gellir eu mesur gyda tharged neu 


ddangosydd addas. 


 


3.6 Bydd llawer o’r gwerthuso a fydd yn deillio o’r fethodoleg arfaethedig o leiaf yn rhannol ansoddol, ac 


yn dibynnu ar grebwyll yr aseswyr. O’r herwydd, mae’r dull a hybir yn un sy’n defnyddio system 


mewnosod testun ar gyfer y fframwaith gwerthuso, yn lle dibynnu’n unig ar symbolau. Yn aml, bydd 


y materion a godir gan y testun yn deillio o ‘gysylltiad meddwl’ yn hytrach na’n uniongyrchol o’r 


fframwaith gwerthuso. Mae cysylltiadau o’r fath yn aml yn bur werthfawr, gan wneud rhyng-


gysylltiadau rhwng gwahanol agweddau ar effaith – ni fyddai asesiad symbolau yn rhoi hyn. 


 


Cyfrifo’r Mynegai Effaith Gyffredinol 


 


3.7 Y rhan derfynol o’r fethodoleg asesu yw’r Mynegai Asesu Effaith Gyffredinol. Mae hwn yn cynnwys 


tabl cryno mesuredig fel bo’r asesydd yn gallu cyfrifo sgôr cadarnhaol, negyddol neu niwtral ar gyfer 


yr effeithiau tybiedig sy’n debygol o ddigwydd. Bydd y sgôr yna’n dod yn ystyriaeth berthnasol wrth 


asesu cais am ganiatâd cynllunio yng nghyswllt rheoli datblygu, neu’n ddangosydd ar gyfer asesu a 


ddylid mabwysiadu polisi neu gais datblygu neu beidio. 


 


3.8 Mae pob un o’r cwestiynau o fewn pob un o’r pum agwedd ar fywyd cymunedol - nodweddion 


poblogaeth, ansawdd bywyd, ffactorau economaidd, cyflenwad seilwaith, materion cymdeithasol a 


diwylliannol - yn cynhyrchu ystod o sgoriau a elwir yn fynegai sylfaenol. Gellir yna defnyddio’r 18 


sgôr hyn i gyfrifo’r Sgôr Mynegai Sylfaenol Cyffredinol sef, yn syml, y sgôr cyfartalog ar draws yr 


holl atebion. Mae Sgôr Sylfaenol Cyffredinol rhwng 0.1 a 1.0 yn dynodi effaith gadarnhaol; mae 


sgôr o 0 yn dynodi effaith niwtral; mae sgôr rhwng -1.0 a -0.1 yn dynodi effaith negyddol, gyda 


ffigurau gwirioneddol yn cynrychioli difrifoldeb cymharol dybiedig yr effaith. 


 


3.9 Mae’r tabl cryno yn awtomatig yn cyfrifo mynegai dimensiynol, sy’n sgôr cyfartalog ar gyfer pob un 


o’r pum agwedd ar fywyd cymunedol – cyfartalog boblogaeth; cyfartalog ansawdd bywyd; cyfartalog 


ffactorau economaidd; cyfartalog seilwaith; a chyfartalog ar gyfer materion cymdeithasol. Mae hyn 


yn galluogi’r aseswyr i gymharu’r sgôr cyfartalog ar gyfer pob un o’r pum dimensiwn, tra’n cydnabod 


yr effeithiau mwyaf tybiedig, ac unrhyw gyfnewidiadau posibl, rhwng y naill ddimensiwn a’r llall. 


 


3.10 Gan ddibynnu ar flaenoriaethau polisi’r awdurdod cynllunio lleol, amcanion y cynllun datblygu, a 


phroffil economaidd-gymdeithasol y gymuned lle bwriedir cyflwyno’r datblygiad, yn y cam hwn o’r 


asesiad gall yr asesydd roi mwy o bwyslais ar un neu fwy o’r pum dimensiwn pan ddefnyddir y 


Mynegai Effaith Gyffredinol fel arf i wneud penderfyniad. Mater i’r awdurdod cynllunio yw rhoi mwy 


o bwysau neu beidio ar ddimensiwn penodol, a chyfiawnhau hynny ar sail amgylchiadau lleol a 


blaenoriaethau polisi. Ond hefyd, gall yr asesydd ystyried bod y pum agwedd ar fywyd yr un mor 


bwysig â’i gilydd, gan felly roi'r un pwysau iddynt. 


 


3.11 Gellir yna defnyddio’r Sgôr Mynegai Sylfaenol Cyffredinol i gyfrifo Sgoriau Effaith ar Iaith. 


Rhennir y sgoriau hyn yn dri amrywiad – i gynrychioli faint mor bwysig yw’r iaith yn y lleoliad 


arbennig hwnnw: os tybir bod gan yr iaith bwysigrwydd ‘uchel’; os ystyrir bod gan yr iaith 


bwysigrwydd ‘canolig’; ac os bernir bod gan yr iaith bwysigrwydd ‘isel’. Cyfrifir y ffigurau hyn yn 


awtomatig. Mater i’r awdurdod cynllunio lleol fydd defnyddio arwyddocâd ‘uchel’, ‘canolig’ neu ‘isel’ i 
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nodi pwysigrwydd iaith, a phenderfynir hyn ar sail lleoliad arfaethedig y datblygiad ac ar sail 


canlyniadau’r ymarfer Proffil Ieithyddol. 


 


4. DEFNYDDIO’R SGORIAU EFFAITH AR IAITH YM MAES CYNLLUNIO 


 


4.1 Lle cymhwysir y fethodoleg i gais am ganiatâd cynllunio yng nghyswllt rheoli datblygu, bydd 


canlyniadau’r asesiad yn ystyriaeth berthnasol gyda phenderfynu’r cais hwnnw. Lle cymhwysir y 


fethodoleg i bolisi neu gynigion datblygu y bwriedir eu cynnwys mewn strategaeth neu gynllun 


datblygu, bydd canlyniadau’r asesiad yn rhoi syniad i’r awdurdod cynllunio lleol ynghylch a ddylai 


symud ymlaen gyda’r polisi neu beidio. 


 


4.2 Mae’r Sgôr Effaith ar Iaith (a’r asesiad o effaith gyffredinol) yn rhannol yn fater o grebwyll; mae’r 


sgôr yn cyflwyno barn ystyriol ar ran y datblygwr / awdurdod cynllunio lleol, yn benodol ynghylch 


lles iaith a chymuned, a byddai disgwyl i’r datblygwr / awdurdod cynllunio lleol gyfiawnhau a rhoi 


rhesymau dros ddefnyddio’r fethodoleg asesu mewn achosion unigol. 


 


4.3 Ar adegau, bydd angen gwneud penderfyniadau sy’n diogelu’r iaith yn erbyn buddiannau 


cymdeithasol ac economaidd eraill. Lle mae’r awdurdod cynllunio lleol yn penderfynu bod effaith 


debygol cais datblygu neu bolisi yn andwyol i les y gymuned ac yn fygythiad posibl i’r iaith, dylai’r 


awdurdod cynllunio ddangos drwy ganlyniadau’r fethodoleg asesu pam y byddai’r iaith Gymraeg, fel 


budd o bwysigrwydd cydnabyddedig, yn cael ei niweidio’n amlwg pe bai’r datblygiad yn mynd yn ei 


flaen. 


 


4.4 Bydd soffistigeiddrwydd y fethodoleg asesu effaith ar iaith yn sicrhau bod sylfaen gadarn yn 


seiliedig ar dystiolaeth yn cael ei darparu i wneuthurwyr penderfyniadau o’i defnyddio i lunio polisi 


cynllunio ac wrth reoli datblygu. I ddechrau, bydd angen i’r Asesiad o Effaith ar yr Iaith Gymraeg 


gael ei gydnabod mewn polisi cynllunio cenedlaethol gan Lywodraeth y Cynulliad er mwyn rhoi 


elfen o sicrwydd i awdurdodau cynllunio lleol ac fel y gellir rhoi’r fethodoleg ar waith yn ymarferol. 


Trosolwg 


 


4.5 Dylai awdurdodau lleol ddefnyddio’r nodyn hyn fel canllaw i’w hasesiadau eu hunain, yng nghyswllt 


y data a ddefnyddir a’r cysylltiadau a nodir rhwng datblygiadau a’u heffeithiau. Fodd bynnag, 


cryfheir y fethodoleg asesu yn sylweddol drwy fonitro datblygiadau lleol a mesur eu heffaith ar 


draws y pum agwedd ar fywyd cymunedol. Bydd hyn yn galluogi awdurdodau i ddarogan yr effaith 


debygol ar iaith a chymuned yn fwy hyderus. 


 


4.6 Dylid gweld y rhestr wirio a nodir yma fel man cychwyn a chanllaw i asesu effaith yn y dyfodol. Dylid 


ei defnyddio ar y cyd ag ystod eang o ddata lleol a chenedlaethol, a gwybodaeth leol. Dylai’r 


fethodoleg asesu arwain at ddyfarniadau mwy gwybodus ynghylch effeithiau datblygiad ar 


gymuned, ac felly, at bolisïau a phenderfyniadau mwy priodol. Er hynny, ni all gynnig datganiad 


diffiniedig na meintiol ar effeithiau datblygiad. 


 


4.7 Dylai’r dewis o gwestiynau rhestr wirio a’r agweddau ar fywyd cymunedol y mesurir y broses asesu 


effaith ar iaith yn eu herbyn fod ar sail, a dylid hefyd eu cysylltu i, amcanion sy’n ymwneud yn 


benodol â bwriad ac nid â disgrifiad. Dylid cyfyngu nifer y pynciau rhestr wirio a chymunedol am 


resymau ymarferol ac ariannol, gan osgoi’r posibilrwydd o orlwytho gwybodaeth. Dylid eu cadw i’r 


lleiafswm, ac un maen prawf hanfodol yw bod data ar gael i gynorthwyo gwneud dyfarniad ystyriol 


ynghylch pob un am gost resymol. Mae’n holl bwysig bod cynnydd gyda gweithredu’r asesiad o 
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effaith ar iaith yn cael ei fonitro a’i effaith yn cael ei adolygu yng nghyswllt yr amcanion ar gyfer yr 


iaith Gymraeg a chymunedau cynaliadwy. 


 


4.8 Mae un o’r angenrheidiau ar gyfer asesiad o effaith ar iaith yn glir: rhaid i’r cwestiynau rhestr wirio 


fod yn ddigon penodol eu bwriad i alluogi eu hasesu. A chymryd bod cwmpas a natur yr asesiad o 


effaith yn gyson â’r cyngor yn PPW Cymru a’r TAN perthnasol, dylai fod yn bosibl ei weithredu a’i 


ddefnyddio ar gyfer llunio polisi, gwerthuso polisi a rheoli datblygu. Lle nad yw’r fethodoleg asesu 


effaith ar iaith yn gallu rhoi syniad clir o effeithiau posibl polisi neu gynigion datblygu arbennig, bydd 


yn arwydd felly bod y polisi neu’r cynnig datblygu yn aneglur ac nad yw’n ddigon penodol ac, o 


ganlyniad, yn awgrymu bod angen ei ddiwygio. 


 


Cwestiynau Rhestr Wirio ar yr Effeithiau ar Iaith a Chymuned 


 


A fyddech gystal â llenwi’r holiadur canlynol, gan roi gymaint o fanylion â phosibl. Ar ôl y prif 


gwestiwn, rhoddir cyfle i wneud sylwadau pellach ar faterion allweddol. Mae rhan (a) yn dilyn pob 


cwestiwn yn gyfle i wneud asesiad cyffredinol; mae rhan (b) yn ddatganiad tystiolaeth, fel arfer yn 


seiliedig ar brofiad blaenorol; rhan (c) yw eich asesiad chi, ar sail tystiolaeth, o’r effaith gyffredinol ar 


y gymuned, ac mae rhan (ch) yn trafod mesurau lliniaru posibl. Bydd angen bwydo’r asesiad rhifol 


yn rhan (c) ym mhob cwestiwn i’r ‘arf’ ar gyfer mesur effaith gyffredinol ar ddiwedd yr holiadur. 


 


NODWEDDION POBLOGAETH 


1. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o arwain at gynnydd / lleihad yn y 


boblogaeth a allai: 


Effeithio ar y cydbwysedd rhwng siaradwyr Cymraeg / Saesneg (mewn 


ffordd negyddol / gadarnhaol)? neu 


  


Arwain at ddirywiad absoliwt neu gyfrannol yn nifer y siaradwyr 


Cymraeg?  


 


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda 


  


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau achos 


lleol / cenedlaethol ar sail Cyfrifiad 1991 a 2001 y Deyrnas 


Unedig) 


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan 


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella 


unrhyw effaith GADARNHAOL? 


  


   


2. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o arwain at fwy o fewnfudo? 


A allai hyn arwain at gynnydd parhaol yng nghyfran yr aelwydydd di 


Gymraeg? 


  


A fydd y newid yn barhaol neu’n un dros dro? 


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda 


  


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau achos lleol / 


cenedlaethol   ar sail Cyfrifiad 1991 a 2001 y Deyrnas Unedig) 


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan 
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ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella 


unrhyw effaith   GADARNHAOL? 


  


   


3. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o arwain at fwy o allfudo? 


A ydyw’r broses o allfudo yn debygol o arwain at golli aelwydydd di 


Gymraeg? 


  


A fydd y newid yn barhaol neu’n un dros dro?   


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda   


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau achos 


lleol / cenedlaethol ar sail Cyfrifiad 1991 a 2001 y Deyrnas 


Unedig) 


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan 


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella 


unrhyw effaith GADARNHAOL? 


  


   


4. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o arwain at newid strwythur oed y 


gymuned? A allai: 


Arwain at fod pobl ifanc / canol oed / pobl hyn sy’n siarad Cymraeg yn 


gadael yr ardal neu’n symud i’r ardal, gan arwain at: 


  


Newidiadau yn y patrymau gweithgarwch traddodiadol a fyddai, yn ei 


dro, yn arwain yn fwy o bobl yn dymuno symud i ffwrdd? 


  


Tensiynau cymdeithasol / chwalu’r rhwydweithiau cymdeithasol 


traddodiadol? 


  


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda   


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau achos 


lleol / cenedlaethol ar sail Cyfrifiad 1991 a 2001 y Deyrnas 


Unedig) 


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan 


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella 


unrhyw effaith GADARNHAOL? 


  


   


ANSAWDD BYWYD   


   


5. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o gael effaith ar iechyd pobl leol? A 


allai: 


 


Gynyddu’r risg o salwch, gan felly wneud y gymuned yn lle llai dymunol i 


fyw ynddi? 


  


Bod a’r potensial i wneud bywyd yn ddrytach, gan felly gynyddu’r 


risg o broblemau ariannol / straen ar y boblogaeth leol Cymraeg ei 


hiaith? 


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda 


  


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau lleol neu 


Fynegai Amddifadedd) 
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c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan  


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella 


unrhyw  


      effaith GADARNHAOL? 


  


   


6. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o gael effaith ar fwynder yr ardal 


leol? A allai: 


 


Arwain at ddirywiad yn ansawdd yr amgylchedd, gan felly wneud y 


gymuned yn lle llai dymunol i fyw ynddi? 


  


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda   


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (asesiadau amgylcheddol 


lleol neu arolygon preswylwyr lleol) 


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith        


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan 


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella unrhyw  


effaith     GADARNHAOL? 


  


   


7. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o arwain at y bygythiad o fwy o 


droseddu neu drais yn y gymuned? A allai: 


Gynyddu’r risg o droseddu neu drais, gan felly wneud y gymuned yn 


lle llai dymunol i fyw ynddi? 


  


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda   


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (ffigurau troseddu lleol / 


cofnodion yr heddlu mewn ardaloedd sydd a datblygiadau tebyg) 


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith        


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan 


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella 


unrhyw effaith GADARNHAOL? 


  


   


FFACTORAU ECONOMAIDD   


   


8. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o gael effaith andwyol ar fusnesau 


lleol? A allai: 


Fod a’r potensial i arwain at sefyllfa lle byddai busnesau lleol – 


Cymraeg eu hiaith – yn cau, oherwydd: 


  


Lleihad yn y boblgaeth leol yn gyffredinol?   


Cynnydd yn nifer y preswylwyr di Gymraeg?   


Cynnydd mewn cystadleuaeth andwyol / fanteisiol?   


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda   


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (arolygon busnes lleol neu 


asesiadau economaidd lleol) 


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 
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GYMUNED ar y cyfan 


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella 


unrhyw effaith GADARNHAOL? 


  


   


9. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o gael effaith andwyol ar swyddi 


lleol? A allai: 


Greu swyddi i’r boblogaeth leol Cymraeg ei hiaith (efallai drwy fod gan 


bobl leol Cymraeg eu hiaith y sgiliau iawn?) 


  


Bygwth swyddi’r boblogaeth leol Cymraeg ei hiaith (efallai drwy arwain 


at gau busnesau lleol) 


  


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda   


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau lleol)   


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith       


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan 


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella 


unrhyw effaith GADARNHAOL? 


  


   


10. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o arwain at fwy o amrywiaeth 


economaidd? A allai:  


Fod a’r potensial i arwain at fwy o wahanol swyddi i’r boblogaeth leol 


Cymraeg ei hiaith, oherwydd arallgyfeirio economaidd?  


  


Arwain at fwy o siaradwyr di Gymraeg yn mewnfudo?    


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda    


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau lleol neu Gyfrifiad 


y Deyrnas Unedig)  


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan  


  


ch)  Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella unrhyw 


effaith GADARNHAOL?  


  


   


11. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o gael effaith ar lefelau cyflog 


lleol? A allai:  


Fod a’r potensial i gynyddu / lleihau lefelau cyflog oherwydd cynyddu’r 


gweithlu / cystadleuaeth fusnes? 


  


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda    


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau lleol neu Fynegai 


Amddifadedd Incwm)  


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y GYMUNED ar 


y cyfan  


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella unrhyw 


effaith GADARNHAOL?  


  


   


12. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o gael effaith ar bris cyfartalog 


tai? A allai:  


Orfodi pobl leol Cymraeg eu hiaith i adael y gymuned?    
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Bod a’r potensial i arwain at fwy o ddigartrefedd / straen tai ymhlith 


aelwydydd lleol Cymraeg eu hiaith?  


  


Atal pobl leol Cymraeg eu hiaith rhag dychwelyd i’r ardal / gymuned?    


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda    


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau lleol gan asiantau 


tai neu wybodaeth a gasglwyd drwy arolygon angen tai)  


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith       


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan  


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella unrhyw 


effaith   GADARNHAOL?  


  


   


CYFLENWAD SEILWAITH    


   


13. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o gael effaith ar ysgolion lleol? A 


allai:  


Fygwth / diogelu ysgolion lleol o ganlyniad i fwy / llai o fyfyrwyr ar y gofrestr 


ysgol?  


  


Newid y cydbwysedd rhwng myfyrwyr Cymraeg eu hiaith a di Gymraeg?    


a)  DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda    


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau lleol a data gan 


Awdurdodau Addysg Lleol)  


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan  


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella unrhyw 


effaith GADARNHAOL?  


  


   


14. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o gael effaith ar wasanaethau 


gofal iechyd? A allai:  


Fygwth / diogelu cyfleusterau / gwasanaethau lleol cyfrwng Cymraeg?    


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda    


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau lleol a 


gwybodaeth ar gyfer Ymddiriedolaethau Iechyd Lleol)  


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan  


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella unrhyw 


effaith GADARNHAOL?  


  


   


15. A ydyw’r polisi / cynllun / rhaglen / prosiect yn debygol o gael effaith ar ddarparu 


gwasanaethau lleol, fel siopau / swyddfeydd post / banciau / tai tafarn? A allai:  


Fygwth / diogelu siopau / swyddfeydd post / banciau / tai tafarn lleol mewn 


cymunedau Cymraeg eu hiaith, gan felly orfodi rhai grwpiau o’r boblogaeth i 


symud allan o’r ardal / gymuned, e.e. yr henoed neu’r anabl, neu’r ifanc?  


  


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda    


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau lleol neu 


wybodaeth fasnachol sydd ar gael o gyfeiriaduron busnes, y swyddfa TAW 
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neu’r gofrestr trethi busnes)  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y GYMUNED ar 


y cyfan  


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella unrhyw 


effaith GADARNHAOL?  


  


   


AGWEDDAU CYMDEITHASOL A DIWYLLIANNOL    


   


16. A oes gan y polisi / cynllun / rhaglen / prosiect botensial i arwain at densiynau 


cymdeithasol, gwrthdaro neu raniadau difrifol o fewn y gymuned Cymraeg ei hiaith? A allai:  


Gael effaith anwastad sylweddol ar wahanol rannau o’r gymuned leol, gan 


greu mantais i rai grwpiau ac anfantais i eraill?  


  


Mynd yn groes i werthoedd traddodiadol mewn rhai rhannau o’r gymuned?    


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda    


b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau / asesiadau lleol)    


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan  


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella unrhyw 


effaith GADARNHAOL?  


  


   


17. A oes gan y polisi / cynllun / rhaglen / prosiect potensial i arwain at newidiadau i’r 


traddodiadau / diwylliant Cymreig lleol? A allai: 


Arwain at fod aelwydydd lleol Cymraeg eu hiaith yn gorfod symud i ffwrdd 


o’r ardal?  


  


Arwain at gynnydd sylweddol yn nifer yr aelwydydd di Gymraeg heb fod yn 


lleol?  


  


Arwain at erydu cysylltiadau teuluol neu rwydweithiau cymdeithasol eraill?    


Arwain at newidiadau sylweddol i’r cyd-destun economaidd neu 


gymdeithasol, gan fygwth ffyrdd traddodiadol o fyw?  


  


Effeithio ar aelwydydd lleol Cymraeg eu hiaith drwy gyflwyno / cyflymu 


newid cymdeithasol?  


  


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda    


b)  NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau / asesiadau lleol)    


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan  


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella unrhyw 


effaith GADARNHAOL?  


  


   


18. A oes gan y polisi / cynllun / rhaglen / prosiect botensial i gael effaith ar grwpiau 


gwirfoddol / gweithgarwch / ieuenctid lleol? A allai:  


Orfodi pobl leol sy’n weithgar mewn grwpiau lleol i symud allan o’r 


gymuned, oherwydd:  


  


Effaith sy’n cynyddu diweithdra / straen economaidd?   


Effaith sy’n arwain at godi prisiau tai / straen tai?    


a) DISGRIFIWCH eich asesiad cyffredinol os gwelwch yn dda    
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b) NODWCH unrhyw dystiolaeth flaenorol (astudiaethau ac asesiadau lleol 


/ Mynegeion Amddifadedd)  


  


c) NODWCH a ydych yn credu y bydd y datblygiad yn cael effaith 


GADARNHAOL (1), NIWTRAL (0) neu NEGYDDOL (-1) ar y 


GYMUNED ar y cyfan  


  


ch) Sut fyddai modd lliniaru unrhyw effaith NEGYDDOL, neu wella unrhyw 


effaith GADARNHAOL?  
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Annwyl Syr / Madam



Yn dilyn anfon ein sylwadau atoch yn ddiweddar, anfonaf ragor o wybodaeth atoch barthed y Fenter Iaith ym Môn ac atebion i’r cwestiynau a amlygwyd gan yr Arolygaeth.



Mae Menter Iaith Môn yn fenter egniol, flaengar sydd yn cynnig cyfleoedd amrywiol a chyffrous i bawb ddathlu a chymryd rhan yn ein diwylliant, boed yn siaradwyr Cymraeg, yn ddysgwyr, neu yn newydd-ddyfodiaid i’r Ynys. 



Sefydlwyd Menter Môn yn 1995 gyda’r prif amcan o wneud y mwyaf o’r amrywiol adnoddau sydd gennym.  Mae Menter Môn yn fenter gymunedol sy’n gweithredu ar draws gogledd Cymru i gyflawni prosiectau adfywio, amgylcheddol a diwylliannol er budd cymunedau lleol. Trwy weithio mewn partneriaeth gyda llywodraeth, y trydydd sector, busnes ac unigolion, mae Menter Môn yn denu arian o wahanol ffynonellau er mwyn ychwanegu gwerth a chyfrannu at greu dyfodol cynaliadwy. 



Sefydlwyd Menter Iaith Môn yn rhan o’r asiantaeth fenter yn 1997 yn dilyn cais llwyddiannus i Fwrdd yr Iaith Gymraeg. 21 mlynedd yn ddiweddarach mae Menter Iaith Môn yn darparu trawstoriad o ddarpariaethau a gweithgareddau sy’n cefnogi ymdrechion i gynnal y Gymraeg yn lleol. Yn fras, dros y 6 mis diwethaf mae’r Fenter wedi trefnu 18 digwyddiad i’r gymuned gyfan gyda 994 o oedolion a 592 o blant yn mynychu,  206 digwyddiad wedi’w teilwra i blant a phobl ifanc gyda 1,681 yn mynychu, a 33 digwyddiad wedi’w deilwra i’r teulu gyda 620 o blant a 414 o rieni yn mynychu.  Mae rhagor o fanylion yn yr atodiadau. 



Rydym ni’n rhan o rwydwaith cenedlaethol Mentrau Iaith Cymru ble ceir cefnogaeth a hyfforddiant cyson er mwyn datblygu sgiliau, dylanwadu yn genedlaethol a chefnogi ymdrechion Gymru benbaladr i roi statws i’r Gymraeg.



Rydym yn ymwybodol fod y Gymraeg yn wynebu bygythiadau - dangosodd ffigurau cyfrifiad 2011 hynny, ond rydym yn awyddu i brofi fod Ynys Môn am barhau yn gadarnle i’r Gymraeg ac rydym am chwarae ein rhan wrth sicrhau cyfle cyfartal i holl drigolion Môn.   



Y sefyllfa gyfredol :



Yn ôl ffigyrau’r cyfrifiad 2011 mae nifer y siaradwyr Cymraeg yn Ynys Môn wedi gostwng o 38,893 (60.1%) yn 2001 i 38,568 (57.2%) yn 2011. Mae’r gostyngiad hwn o 325 o unigolion yn gyfystyr â gostyngiad o 0.8% yn nifer siaradwyr Cymraeg yn y sir. Rhwng 2001 a 2011, gwelwyd cynnydd o oddeutu 3,000 ym mhoblogaeth y sir - sef cynnydd o 4.4%. O ystyried y cynnydd hwn yn y boblogaeth, mae’r ganran o bobl Ynys Môn sy’n siarad Cymraeg wedi gostwng o 60.1% i 57.2%. 



Yn seiliedig ar newid naturiol yn unig (h.y. genedigaethau a marwolaethau), ni fyddai poblogaeth y sir wedi tyfu dros y cyfnod yma. Felly, mae’r newid hwn yn y boblogaeth oherwydd effaith mudo - gan gynnwys mudo mewnol (oddi fewn i’r Deyrnas Unedig) a mudo o dramor.  



Ym Môn, mae mudo net negyddol yr uchaf ymysg y grŵp oedran 15-29, gydag ar gyfartaledd oddeutu 180 mwy o bobl o’r grŵp oedran hwn yn symud allan o’r sir nag yn symud i mewn iddi.  I’r perwyl hwn, mae’n bwysig sicrhau cyfleodd cyfartal yn y gweithle i bobl ifanc lleol ddatblygu’r sgiliau cymwys.



Mae modd i chi gael mynediad at y wybodaeth gyfredol ym Mhroffil Iaith Ynys Môn. 



Yn ogystal ag ymateb i ofynion proffiliau iaith y sir, rydym yn ymrwymedig i Strategaeth Cymraeg 2050, Llywodraeth Cymru, yn benodol drwy weithio o fewn Thema 2, Cynyddu Defnydd y Gymraeg.  



Rydym hefyd yn ymrwymo i Gynllun Llesiant Môn sy’n treiddio o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, ble nodir dyheadau bobl Môn sef;

• Pwysig cadw pobl ifanc yn yr ardal / Pryder fod nifer yn symud i ffwrdd 

• Pryder bod llai yn siarad Cymraeg 

• Angen cefnogi’r rhai di-Gymraeg i ddysgu’r iaith 

• Angen hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg 

• Pryder am ddyfodiad datblygiadau arfaethedig a’r effaith fydd hyn yn gael ar yr iaith a’r boblogaeth.



Mae ein gwaith felly yn seiliedig ar strategaethau cenedlaethol. Drwy ddiwallu anghenion a dyheadau lleol.





Sylwadau’r Arolygaeth: 



Q10.5.2 Yn eich RR, rydych chi wedi nodi pryder ynghylch faint o hyfforddwyr / athrawon cyfrwng   Cymraeg fydd ar gael, a faint o amser mae’n cymryd i hyfforddi hyfforddwyr / athrawon Cymraeg – a allwch chi : 

1. Ddarparu manylion ynghylch faint o hyfforddwyr / athrawon Cymraeg cofrestredig sydd ar gael 

1. Faint o amser mae’n cymryd i hyfforddi hyfforddwr / athro iaith; ac 

1. Enghreifftiau o broblemau’n ymwneud â recriwtio e.e pa mor anodd yw recriwtio athrawon sy’n siarad Cymraeg mewn ysgolion lleol?



Ymateb Menter Iaith Môn



1. Mae gwahaniaeth rhwng athro sy’n gymwys i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn drawsbynciol ac athrawon sy’n darparu cefnogaeth trochi iaith, mae’n aneglur i ba fanylder mae angen y wybodaeth i’r arolygaeth. Mae prinder ac argyfwng cenedlaethol mewn athrawon cyfrwng Cymraeg yn drawsbynciol - her sy’n wynebu Llywodraeth Cymru yn ddyddiol.



Mae cywerth a 5 athro trochi ar Ynys Môn ar hyn o bryd - 2 yn llawn amser yn y ddwy ganolfan drochi, ac 2 yn rhan amser rhwng y ddwy ganolfan yn Ysgol Llanfawr ac Ysgol Moelfre sy’n gywerth â 5 athro llawn amser.  Rydym yn ymwybodol fod yn awdurdod yn adnabod ac wedi cyflwyno gerbron yr Arolygaeth yn ymateb i Q10.5.5 fod angen dyblu’r ddarpariaeth hwn o ganlyniad i ddatblygiadau Wylfa Newydd. Mae’r canolfannau trochi yn llawn ym Môn, gyda 45 ar y rhestr aros ar gyfer Gwanwyn 2019 felly mae’r angen am yr athrawon hyn i ddiwallu gofynion lleol yn fwy nag erioed yng ngoleuni’r datblygiad.



Nid yw athro cylchol yn ateb gofynion yr Ynys.  Mae llwyddiant y Canolfannau Trochi  presennol yn profi effeithiolrwydd cwrs trochi dwys dros 10 wythnos sydd wedi ei deilwra’n arbennig er mwyn sicrhau cyrhaeddiad digonol yn y Gymraeg i gymhathu i gyfundrefn yr Ysgol a’r gymuned ehangach.



1. Mae angen i’r ddarpariaeth gael ei hariannu a’i sefydlu o flaen llaw i gyrhaeddiad gweithwyr Wylfa Newydd.  Mae’r awdurdod yn adnabod bod angen o leiaf dwy flynedd er mwyn recriwtio a hyfforddi staff addysgu arbenigol, ac yno gallu defnyddio'r staff arbenigol i hyfforddi athrawon sector cynradd mewn ysgolion sy'n debygol o dderbyn mewnfudwyr.  Mae angen datblygu ac ymgorffori strategaethau sgrinio megis WELLCOMM yn y Cyfnod Sylfaen a gwella athrawon prif ffrwd CA2 a CA3 i ddefnyddio sgiliau trochi yn yr ystafell ddosbarth. Bydd angen datblygu deunyddiau a hyfforddiant yn yr ieithoedd ychwanegol heblaw am Saesneg e.e. Siapaneaidd ac ieithoedd eraill disgwyliedig a bydd angen hyn oll mewn cyfnod o adeiladu, cynnal a gweithredu a dadgomisiynu Wylfa Newydd. 



1. Un enghraifft ar lefel lleol ydi penodi athro Gwyddoniaeth di-Gymraeg mewn ysgol Uwchradd ym Môn oherwydd diffyg athrawon Cymraeg cymwysedig yn draws-bynciol.  Mae recriwtio athrawon yn argyfwng Cenedlaethol, a’r galw am athrawon Cymraeg yn fwy nag erioed wrth i Lywodraeth Cymru lywodraethu eu rhaglen Symud Cymru ‘Mlaen 2016 - 2021.  Fel rhan o’r rhaglen hwn, mae’r Llywodraeth drwy law partneriaid fel y Mentrau Iaith yn gwireddu Strategaeth Cymraeg 2050 a’r bwriad o gyrraedd miliwm o siaradwyr Cymraeg, a Strategaeth y Gymraeg mewn Addysg.  Awgrymwn mai drwy law LLC cewch y wybodaeth gyfredol am argyfwng athrawon Cymraeg.



Gobeithiwn ein bod wedi diwallu cwestiynau’r Arolygaeth, ond yn fwy na hynny, cyflwyno’r dystiolaeth bellach fod y Gymraeg yn fyw ym Môn, gyda mudiadau megis y Fenter yn gweithio’n galed er mwyn sicrhau dyfodol a pharhad i’n hiaith fel iaith gymunedol fyw. Wedi atodi ma rhaglen waith y Fenter dros yr 18 mis diwethaf. 



Mae Môn yn un o gadarnleoedd y Gymraeg ac mae’n hanfodol bwysig fod Horizon yn blaengynllunio lliniaru effaith y mewnlifiad hwn ar fudiadau, fel y Fenter, a’r ergyd ar y boblogaeth leol.  



 



 
Ym Môn, mae mudo net negyddol yr uchaf ymysg y grŵp oedran 15-29, gydag ar gyfartaledd oddeutu
180 mwy o bobl o’r grŵp oedran hwn yn symud allan o’r sir nag yn symud i mewn iddi.  I’r perwyl
hwn, mae’n bwysig sicrhau cyfleodd cyfartal yn y gweithle i bobl ifanc lleol ddatblygu’r sgiliau cymwys
o fewn y dablygiadau arfaethedig.
 
Mae modd i chi gael mynediad at y wybodaeth gyfredol ym Mhroffil Iaith Ynys Môn.
 
Yn ogystal ag ymateb i ofynion proffiliau iaith y sir, rydym yn ymrwymedig i Strategaeth Cymraeg
2050, Llywodraeth Cymru, yn benodol drwy weithio o fewn Thema 2, Cynyddu Defnydd y Gymraeg. 
 
Rydym hefyd yn ymrwymo i Gynllun Llesiant Môn sy’n treiddio o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol 2015, ble nodir dyheadau bobl Môn sef;
• Pwysig cadw pobl ifanc yn yr ardal / Pryder fod nifer yn symud i ffwrdd
• Pryder bod llai yn siarad Cymraeg
• Angen cefnogi’r rhai di-Gymraeg i ddysgu’r iaith
• Angen hybu’r defnydd o’r iaith Gymraeg
• Pryder am ddyfodiad datblygiadau arfaethedig a’r effaith fydd hyn yn gael ar yr iaith a’r boblogaeth.
 
Mae ein gwaith felly yn seiliedig ar strategaethau cenedlaethol drwy ddiwallu anghenion a dyheadau
lleol.
 
 
Sylwadau’r Arolygaeth:
 
Q10.5.2 Yn eich RR, rydych chi wedi nodi pryder ynghylch faint o hyfforddwyr / athrawon cyfrwng 

Cymraeg fydd ar gael, a faint o amser mae’n cymryd i hyfforddi hyfforddwyr / athrawon
Cymraeg – a allwch chi :

a. Ddarparu manylion ynghylch faint o hyfforddwyr / athrawon Cymraeg cofrestredig sydd ar gael
b. Faint o amser mae’n cymryd i hyfforddi hyfforddwr / athro iaith; ac
c. Enghreifftiau o broblemau’n ymwneud â recriwtio e.e pa mor anodd yw recriwtio athrawon

sy’n siarad Cymraeg mewn ysgolion lleol?
 

Ymateb Menter Iaith Môn
 

a. Mae gwahaniaeth rhwng athro sy’n gymwys i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn
drawsbynciol ac athrawon sy’n darparu cefnogaeth trochi iaith, mae’n aneglur i ba fanylder
mae angen y wybodaeth i’r arolygaeth. Mae prinder ac argyfwng cenedlaethol mewn athrawon
cyfrwng Cymraeg yn drawsbynciol - her sy’n wynebu Llywodraeth Cymru yn ddyddiol.

 
Sefyllfa Trochi - mae cywerth a 5 athro trochi ar Ynys Môn ar hyn o bryd - 2 yn llawn amser yn
y ddwy ganolfan drochi, ac 2 yn rhan amser rhwng y ddwy ganolfan yn Ysgol Llanfawr ac Ysgol
Moelfre sy’n gywerth â 5 athro llawn amser.  Rydym yn ymwybodol fod yn awdurdod yn
adnabod ac wedi cyflwyno gerbron yr Arolygaeth yn ymateb i Q10.5.5 fod angen dyblu’r
ddarpariaeth hwn o ganlyniad i ddatblygiadau Wylfa Newydd. Mae’r canolfannau trochi yn
llawn ym Môn, gyda 45 ar y rhestr aros ar gyfer Gwanwyn 2019 felly mae’r angen am yr
athrawon hyn i ddiwallu gofynion lleol yn fwy nag erioed yng ngoleuni’r datblygiad.
 
Nid yw athro cylchol yn ateb gofynion yr Ynys.  Mae llwyddiant y Canolfannau Trochi
presennol yn profi effeithiolrwydd cwrs trochi dwys dros 10 wythnos sydd wedi ei deilwra’n
arbennig er mwyn sicrhau cyrhaeddiad digonol yn y Gymraeg i gymhathu i gyfundrefn yr Ysgol



a’r gymuned ehangach.
 

b. Mae angen i’r ddarpariaeth gael ei hariannu a’i sefydlu o flaen llaw i gyrhaeddiad gweithwyr
Wylfa Newydd.  Mae’r awdurdod yn adnabod bod angen o leiaf dwy flynedd er mwyn recriwtio
a hyfforddi staff addysgu arbenigol, ac yno gallu defnyddio'r staff arbenigol i hyfforddi
athrawon sector cynradd mewn ysgolion sy'n debygol o dderbyn mewnfudwyr.  Mae angen
datblygu ac ymgorffori strategaethau sgrinio megis WELLCOMM yn y Cyfnod Sylfaen a gwella
athrawon prif ffrwd CA2 a CA3 i ddefnyddio sgiliau trochi yn yr ystafell ddosbarth. Bydd angen
datblygu deunyddiau a hyfforddiant yn yr ieithoedd ychwanegol heblaw am Saesneg e.e.
Siapaneaidd ac ieithoedd eraill disgwyliedig a bydd angen hyn oll mewn cyfnod o adeiladu,
cynnal a gweithredu a dadgomisiynu Wylfa Newydd.

 
c. Un enghraifft ar lefel lleol ydi penodi athro Gwyddoniaeth di-Gymraeg mewn ysgol Uwchradd

ym Môn oherwydd diffyg athrawon Cymraeg cymwysedig yn draws-bynciol.  Mae recriwtio
athrawon yn argyfwng Cenedlaethol, a’r galw am athrawon Cymraeg yn fwy nag erioed wrth i
Lywodraeth Cymru lywodraethu eu rhaglen Symud Cymru ‘Mlaen 2016 - 2021.  Fel rhan o’r
rhaglen hwn, mae’r Llywodraeth drwy law partneriaid fel y Mentrau Iaith yn gwireddu
Strategaeth Cymraeg 2050 a’r bwriad o gyrraedd miliwm o siaradwyr Cymraeg, a Strategaeth y
Gymraeg mewn Addysg.  Awgrymwn mai drwy law LLC cewch y wybodaeth gyfredol am
argyfwng athrawon Cymraeg.

 
Gobeithiwn ein bod wedi diwallu cwestiynau’r Arolygaeth, ond yn fwy na hynny, cyflwyno’r
dystiolaeth bellach fod y Gymraeg yn fyw ym Môn, gyda mudiadau megis y Fenter yn gweithio’n galed
er mwyn sicrhau dyfodol a pharhad i’n hiaith fel iaith gymunedol fyw. Wedi atodi mae rhaglen waith y
Fenter dros yr 18 mis diwethaf sy’n profi hyn.
 
Mae Môn yn un o gadarnleoedd y Gymraeg ac mae’n hanfodol bwysig fod Horizon yn blaengynllunio
lliniaru effaith y mewnlifiad hwn ar fudiadau, fel y Fenter, a’r ergyd ar y boblogaeth leol. 
 
Hapus i drafod ymhellach.
 
Diolch,
 
Nia
 
NIA WYN THOMAS
 
Prif Swyddog / Chief Officer
Menter Iaith Môn
 
01248 725700 / 732
www.facebook.com/menter.iaith.mon
www.facebook.com/theatrieuenctidmon
Trydar / Twitter : @moniaith
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