
Cynllun gweithredu 
technoleg Cymraeg: 
adroddiad cynnydd yn cael 
ei gyhoeddi yn Rhagfyr 2020.

883,000

RHAGFYR

Eisteddfodau yn symud 
ar-lein. Eisteddfod T 
yn denu 7,000 o 
gystadleuwyr, ac 
AmGen yn darlledu 
450 o sesiynau a 
gafodd eu gwylio ar-lein 
gan bron i 280,000 ar 
draws y byd.

Thema 2: Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg
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Cynnydd yn niferoedd 
y siaradwyr Cymraeg 
dros y degawd diwethaf 
yn ôl yr Arolwg Blynyddol 
o’r Boblogaeth. 

Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr     Diweddariad 2020–21

Thema 1: Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg

Thema 3: Creu amodau ffafriol —  seilwaith a chyd-destun

Cynnydd o 32% 
mewn dysgwyr 
yn dysgu 
Cymraeg gyda’r 
Ganolfan Dysgu 
Cymraeg 
Genedlaethol 
yn ystod blwyddyn 
academaidd 2019/20.

Serch pandemig COVID-19, 
cyflwynwyd bron i 

4,000
o sesiynau cymorth byw 
i dros 7,000 o rieni a 
4,000 o blant drwy raglen
Cymraeg i Blant.

Mudiad Meithrin yn 

pasio’r 
targed o greu 40 
grŵp meithrin cyfrwng 
Cymraeg newydd erbyn 2021. 

Cyhoeddwyd 
ein polisi 
Trosglwyddo’r 
Gymraeg ar 
26 Ionawr 2021, 
i gefnogi, annog 
ac ysbrydoli 
defnyddio’r iaith 
Gymraeg.

135 o gyflogwyr newydd i’r 
rhaglen Cymraeg Gwaith, 

gyda 11,371 o weithwyr 
yn cwblhau cyrsiau 
hunan-astudio ar-lein. 

Helo Blod yn derbyn 

2,196 o 
geisiadau cymorth 
a chyfieithu yn 
ystod 2020–21. 
Cyflwynwyd 1,273 
gan fusnesau, 624 
gan elusennau a 
299 gan unigolion.

Ymunodd cynulleidfa 

fyd-eang o dros  35,000 
o bobl â Gŵyl Tafwyl digidol, 
gan gynnwys pobl o’r UDA, 
Tsieina, Rwsia, yr Ariannin ac 
Indonesia i enwi ond rhai.                                                             

5,000 yn mynychu gŵyl
ddigidol Dydd Miwsig 
Cymru ar-lein, gyda 
chyrhaeddiad o 260,108 
yn gwylio ein cynnwys fideo.

Mentrau Iaith 
yn trefnu 

4,686 
o weithgareddau 
ar-lein, gyda 
584,268 yn ymuno 
neu cyfranogi.                                                                                

Lansio ymgynghoriad ar 
bolisi drafft Seilwaith 
Ieithyddol y Gymraeg 
ar 16 Mawrth 2021.
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