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Cyfrifiad 2011: Data Iaith Gymraeg ar gyfer Ardaloedd Bach 
 

Cynhaliwyd y Cyfrifiad ar 27 Mawrth 2011, ac mae’n ffynhonnell wybodaeth bwysig am y  
Gymraeg. 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 hwn, a chyflwynir 
atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl 
ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio’r Gymraeg.  

 

 
Cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol y canlyniadau cyntaf ar y Gymraeg (yn genedlaethol ac ar lefel 
yr awdurdodau lleol) ar 11 Rhagfyr 2012. Roedd Bwletin Ystadegol Llywodraeth Cymru (SB 118/2012), a 
oedd yn cyd-fynd â hwy, yn dadansoddi’r data hyn yn genedlaethol ac ar lefel yr awdurdodau lleol. Roedd 
hefyd yn cynnig gwybodaeth am y cyd-destun, o ran mudo a gwlad enedigol pobl, er enghraifft.  
 
Mae’r bwletin hwn yn dadansoddi data ar lefelau daearyddol is – gan gynnwys Adrannau Etholiadol, 
Cymunedau ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI). Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data ar 
lefel Adrannau Etholiadol a Chymunedau yn 2001 a 2011 gan fod ffiniau wedi newid a’r dull amcangyfrif 
ychydig yn wahanol. Rhoddir rhagor o fanylion am yr ardaloedd daearyddol yn Atodiad A.  
 
Mae’r bwletin yn canolbwyntio ar ddadansoddi data ar y gallu i siarad Cymraeg. Mae’r Swyddfa Ystadegau 
Gwladol hefyd wedi cyhoeddi gwybodaeth am sgiliau Cymraeg ehangach.  Mae hefyd wedi cyhoeddi 
ffigurau ar sail oedran ond nid ydynt wedi’u cynnwys fel rhan o’r bwletin hwn. 
 
 
Prif Ganlyniadau  

Yn 2011, roedd yna lai o adrannau etholiadol gyda chyfran uwch o bobl oedd yn gallu siarad Cymraeg nag 
yn 2001.   
• Yn 2011, roedd yna 157 o adrannau etholiadol (18 y cant) lle roedd dros hanner y boblogaeth yn gallu 

siarad Cymraeg (yn y Gogledd a’r Gorllewin). Mae hyn yn is na’r 192 o adrannau etholiadol (22 y 
cant) yn 2001.  

• Cafwyd gostyngiad yn nifer yr adrannau etholiadol lle roedd dros 70 y cant o’r boblogaeth yn gallu 
siarad Cymraeg o 59 (7 y cant) yn 2001 i 49 (6 y cant) yn 2011.  Erbyn 2011, roedd pob un o’r adrannau 
etholiadol hyn (ac eithrio un yng Nghonwy) yng Ngwynedd neu ar Ynys Môn.   

• Yn 2011, nid oedd yna unrhyw adrannau etholiadol yn Sir Gaerfyrddin lle roedd dros 70 y cant o’r 
boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. Yn 2001, roedd yna 5 adran etholiadol o’r fath.  
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Siaradwyr Cymraeg – Adrannau Etholiadol   
 

Fis Rhagfyr 2011, roedd yna 881 o adrannau etholiadol yng Nghymru. Nid yw’r ffigur hwnnw wedi newid 
er 2001. Nid yw hynny’n golygu, fodd bynnag, mai’r un adrannau etholiadol yn union ydynt. Mae 
newidiadau i ffiniau yn golygu y dylid bod yn ofalus wrth gymharu gwybodaeth am 2001 â gwybodaeth 
am 2011.  Gweler Atodiad A.  
 
Mae map 1 yn dangos cyfran y bobl 3 oed a throsodd oedd yn gallu siarad Cymraeg yn ôl adran etholiadol 
yn 2011. Mae map 2 yn dangos gwybodaeth debyg ar gyfer 2001. 
 
Map 1 
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Map 2 
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Mae tablau 1 a 2 yn dangos dosbarthiad yr adrannau etholiadol 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.  
 
Gallai’r ffigurau ar gyfer 2001 fod yn wahanol i’r dadansoddiadau eraill a gyhoeddwyd. Y rheswm am 
hynny yw bod tablau gwahanol wedi’u defnyddio fel ffynonellau. O ganlyniad i weithdrefnau datgelu 
data, roedd ffigurau Cyfrifiad 2001 yn amrywio rhywfaint o dabl i dabl. Er mai bychan iawn oedd y 
gwahaniaethau hynny, mewn rhai achosion roeddent yn ddigon i newid cyfran y siaradwyr Cymraeg o fod 
uwchlaw trothwy i fod islaw trothwy (ee, o 70.03% i 69.98%). Nodir y tabl a ddefnyddiwyd fel y 
ffynhonnell at bwrpas y bwletin hwn.  

 
 

Tabl 1: Dosbarthiad yr Adrannau Etholiadol yn ôl cyfran y bobl 3 oed a throsodd oedd yn gallu 
siarad Cymraeg, 2011 

 
% 3 oed a throsodd sy'n gallu siarad 
Cymraeg (x,y] (yn fwy na  X%, yn llai 
na neu'n hafal i  y%)

Nifer yr 
adrannau 
etholiadol 

Cyfran o'r 
adrannau 
etholiadol

Nifer sy'n gallu 
siarad 

Cymraeg 

Cyfran o'r 
cyfanswm sy'n 
gallu Cymraeg 

[0,10] 221 25.1 81,267            14.5
(10,20] 345 39.2 170,152          30.3
(20,30] 57 6.5 38,635            6.9
(30,40] 46 5.2 40,557            7.2
(40,50] 55 6.2 49,277            8.8
(50,60] 77 8.7 82,496            14.7
(60,70] 31 3.5 37,312            6.6
(70,80] 34 3.9 39,216            7.0
(80,90] 15 1.7 23,104            4.1
(90,100] 0 0.0 0 0.0

Total 881 100.0 562,016          100.0
Yn seiliedig ar ffigurau heb eu talgrynnu
Ffynhonnell: KS207(WA) (Cyfrifiad 2011)  
 

Tabl 2: Dosbarthiad yr Adrannau Etholiadol yn ôl cyfran y bobl 3 oed a throsodd oedd yn gallu 
siarad Cymraeg, 2001 

 
% 3 oed a throsodd sy'n gallu siarad 
Cymraeg (x,y] (yn fwy na  X%, yn llai 
na neu'n hafal i  y%)

Nifer yr 
adrannau 
etholiadol 

Cyfran o'r 
adrannau 
etholiadol

Nifer sy'n gallu 
siarad 

Cymraeg 

Cyfran o'r 
cyfanswm sy'n 
gallu Cymraeg 

[0,10] 156 17.7 57,942            9.9
(10,20] 389 44.2 183,816          31.6
(20,30] 60 6.8 39,938            6.9
(30,40] 42 4.8 38,536            6.6
(40,50] 42 4.8 40,349            6.9
(50,60] 77 8.7 76,757            13.2
(60,70] 56 6.4 65,499            11.2
(70,80] 39 4.4 50,898            8.7
(80,90] 20 2.3 28,633            4.9
(90,100] 0 0.0 0 0.0

Total 881 100.0 582,368          100.0
Yn seiliedig ar ffigurau heb eu talgrynnu
Ffynhonnell: UV84 (Cyfrifiad 2001)  
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Yn 2011, roedd yna lai o adrannau etholiadol gyda chyfran uwch o bobl oedd yn gallu siarad Cymraeg nag 
yn 2001.   
• Yn 2011, roedd yna 157 (18 y cant) o adrannau etholiadol (yn y Gogledd a’r Gorllewin) lle roedd dros 

hanner y boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn yn is na’r ffigur ar gyfer 2001 sef 192 (22 y 
cant).  

• Cafwyd gostyngiad yn nifer yr adrannau etholiadol lle roedd dros 70 y cant o’r boblogaeth yn gallu 
siarad Cymraeg o 59 (7 y cant) yn 2001 i 49 (6 y cant) yn 2011.  Erbyn 2011, roedd pob un o’r adrannau 
etholiadol hyn (ac eithrio un yng Nghonwy) yng Ngwynedd neu ar Ynys Môn.   

• Yn 2011, nid oedd yna unrhyw adrannau etholiadol yn Sir Gaerfyrddin lle roedd dros 70 y cant o’r 
boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. Yn 2001, roedd yna 5 adran etholiadol o’r fath.  

• Yn 2001, roedd 38.1 y cant o siaradwyr Cymraeg yn byw mewn adrannau etholiadol lle roedd dros 
hanner y boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. Roedd 13.7 y cant o siaradwyr Cymraeg yn byw 
mewn adrannau etholiadol lle roedd dros 70 y cant o’r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. Y 
ffigurau cyfatebol ar gyfer 2011 oedd 32.4 ac 11.1 y cant, yn y drefn honno.  

• Llanrug (Gwynedd) oedd yr adran etholiadol gyda’r gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg (87.8 y cant).  
• Mewn rhai ardaloedd o’r De dwyrain ee Sir Fynwy, cafwyd cynnydd yn nifer yr adrannau etholiadol 

lle roedd dros 10 y cant o bobl yn gallu siarad Cymraeg. 
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Siaradwyr Cymraeg – Cymunedau  
Y cymunedau yw’r ardaloedd gweinyddol lleiaf yng Nghymru. Ceir cymunedau ym mhob rhan o Gymru. 
 
Fis Rhagfyr 2011 roedd yna 868 o gymunedau yng Nghymru. Poblogaethau bach iawn oedd gan ddwy o’r 
cymunedau hynny (Bae Baglan a Gweunydd Margam). Gellir cyflwyno eu canlyniadau ar y cyd â 
Chymuned gyfagos. Cyflwynir y dadansoddiad hwn, felly, ar gyfer 866 o gymunedau. Roedd yna 865 o 
gymunedau yn 2001. Mae newidiadau i ffiniau yn golygu y dylid bod yn ofalus wrth gymharu gwybodaeth 
o 2001 â gwybodaeth o 2011.  Gweler Atodiad A.  
 
Mae tabl 3 yn dangos dosbarthiad y cymunedau yn ôl cyfran y bobl 3 oed a throsodd oedd yn gallu siarad 
Cymraeg yn 2001 ac yn 2011, yn y drefn honno.  

 
Gallai’r ffigurau ar gyfer 2001 fod yn wahanol i’r dadansoddiadau eraill a gyhoeddwyd. Y rheswm am 
hynny yw bod tablau gwahanol wedi’u defnyddio fel ffynonellau. O ganlyniad i weithdrefnau datgelu 
data, roedd ffigurau Cyfrifiad 2001 yn amrywio rhywfaint o dabl i dabl. Er mai bychan iawn oedd y 
gwahaniaethau hynny, mewn rhai achosion roeddent yn ddigon i newid cyfran y siaradwyr Cymraeg o fod 
uwchlaw trothwy i fod islaw trothwy (ee, o 70.03% i 69.98%). Nodir y tabl a ddefnyddiwyd fel y 
ffynhonnell at bwrpas y bwletin hwn. 
 
Tabl 3: Dosbarthiad Cymunedau yn ôl canran y bobl 3 oed a throsodd oedd yn gallu siarad 
Cymraeg, 2001 a 2011 
 

% 3 oed a throsodd sy'n gallu siarad 
Cymraeg (x,y] (yn fwy na  X%, yn llai 
na neu'n hafal i  y%)

Nifer y 
cymunedau 

Cyfran o'r 
cymunedau

Nifer y 
cymunedau 

Cyfran o'r 
cymunedau

[0,10] 143 17 193 22
(10,20] 322 37 296 34
(20,30] 62 7 56 6
(30,40] 47 5 47 5
(40,50] 54 6 81 9
(50,60] 97 11 106 12
(60,70] 87 10 48 6
(70,80] 38 4 32 4
(80,90] 15 2 7 1
(90,100] 0 0 0 0

Total 865 100 866 100
Yn seiliedig ar gyfrannau heb eu talgrynnu ar gyfer 2011 a chyfrannau wedi'u talgrynnu i 2 le degol ar gyfer 2001
Ffynhonnell: WLP01 (Cyfrifiad 2001) a KS207(WA) (Cyfrifiad 2011)

2001 2011

 
 
Yn 2011, roedd yna lai o gymunedau gyda chyfran uwch o bobl oedd yn gallu siarad Cymraeg nag yn 2001.  
• Gostyngodd nifer y cymunedau lle roedd dros 70 y cant yn gallu siarad Cymraeg (a ddefnyddiwyd fel 

y sail ar gyfer targed yn strategaeth gynharach Llywodraeth Cymru, Iaith Pawb, yn 2003) o 53 yn 2001 
i 39 yn 2011.   

• Yn 2011, roedd yna 193 o gymunedau (yn y Gogledd a’r Gorllewin) lle roedd dros hanner yn 
boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn yn is na’r ffigur ar gyfer 2001, sef 237.  
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Siaradwyr Cymraeg – Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI)  
 
Mae’r ACEHI yn rhan o’r hierarchaeth daearyddiaeth ystadegol. Maent wedi’u cynllunio fel bod maint y 
boblogaeth mor gyson â phosibl. Ar hyn o bryd mae yna 1,909 o ACEHI yng Nghymru. Cyn Cyfrifiad 2011 
roedd yna 1,896 o ACEHI yng Nghymru. Drwy ddadansoddi’r data ar gyfer yr ACEHI gallwn edrych ar y 
dosbarthiad o siaradwyr Cymraeg mewn ardaloedd sy’n llai na’r adrannau etholiadol a’r cymunedau. 
Gweler Atodiad A i gael rhagor o fanylion am yr ACEHI.  
 
Mae mapiau 3 a 4  yn dangos cyfran y bobl 3 oed a throsodd oedd yn gallu siarad Cymraeg yn ôl AGEHI yn 
2011 a 2001, yn y drefn honno.  
 
Map 3: Cyfran y bobl (3 oed a throsodd) sy’n gallu siarad Cymraeg, fesul AGEHI, 2011 
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Map 4: Cyfran y bobl (3 oed a throsodd) sy’n gallu siarad Cymraeg, fesul AGEHI, 2001 
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Mae map 5 yn dangos y gwahaniaeth yn y gyfran oedd yn gallu siarad Cymraeg rhwng 2001 a 2011. 
Darperir hwn fel canllaw yn unig ar hyn o bryd gan mai dim ond yr ACEHI na wnaethant newid o gwbl 
rhwng 2001 a 2011 sydd wedi’u cynnwys ar y map. Bydd angen gwneud rhagor o waith er mwyn cyfrifo’r 
ffigurau cyfatebol ar gyfer ACEHI a gafodd eu hollti, eu cyfuno neu’u newid rhwng 2001 a 2011. Gwneir 
hynny yn y man.  
 
Map 5: Newid yn y ganran sy’n gallu siarad Cymraeg, fesul AGEHI, 2001 i 2011 (a) 
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Ar y cyfan, mae’r ardaloedd a welodd ostyngiadau yng nghyfran y bobl oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 
dueddol o fod yn y Gogledd a’r Gorllewin. O blith yr ugain ACEHI a welodd y gostyngiad mwyaf, roedd un 
ar ddeg yn Sir Gaerfyrddin. Ar y cyfan, mae’r ardaloedd a welodd gynnydd yng nghyfran y bobl oedd yn 
gallu siarad Cymraeg yn y De-ddwyrain (er bod yna lecynnau mewn mannau eraill.) O blith yr ugain 
ACEHI a welodd y cynnydd mwyaf, roedd naw yng Nghaerdydd. 
 
 
Ffynonellau Gwybodaeth Eraill 
 
Mae’r Cyfrifiad yn ffynhonnell gwybodaeth allweddol am y Gymraeg.  
 
Mae’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth hefyd yn casglu gwybodaeth am Sgiliau Iaith Gymraeg. Yn 
hanesyddol, mae amcangyfrifon yr Arolwg hwn (a gyhoeddir yn StatsCymrui) o allu yn y Gymraeg yn 
sylweddol uwch na’r rhai a gynhyrchir gan y Cyfrifiad. Mae’r rhesymau posibl dros hyn yn cael eu 
harchwilio mewn papur ymchwil gan y Swyddfa Ystadegau Gwladolii. Ers canol y degawd diwethaf, mae’r 
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn amcangyfrif bod cyfran y siaradwyr Cymraeg yn gymharol sefydlog ar 
tua 26 y cant. 
 
Cynhaliwyd Arolwg Defnydd Iaith 2004-06 fel atodiad i’r arolwg Byw yng Nghymru. Yn yr arolwg hwn 
dywedodd tua 20.5 y cant o’r bobl oedd yn byw ar aelwydydd (heb gynnwys sefydliadau cymunedol) eu 
bod yn gallu siarad Cymraeg. 
   
Mae’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) yn casglu gwybodaeth am allu disgyblion i 
siarad Cymraeg (yn rhugl a heb fod yn rhugl). O 2003/04 ymlaen, cynyddodd cyfran y disgyblion mewn 
ysgolion cynradd a gynhelir oedd yn gallu siarad Cymraeg (yn rhugl a heb fod yn rhugl) yn raddol o 33 y 
cant i 39 y cant. O ran ysgolion uwchradd, cafwyd cynnydd o 39 y cant i 59 y cant yn y gyfran gyfatebol. 
 
 
Rhagor o Wybodaeth 
 
Gellir gweld data Cyfrifiad 2011 ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol www.ons.gov.uk/census
 
Mae mapiau rhyngweithiol ar y Gymraeg ar gael ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol: 
http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/census-map-2-2---wlanguage-w/index.html
 
Bwletin Ystadegol Llywodraeth Cymru ar y canlyniadau cyntaf (SB 118/2012) 
 
Gellir gweld data ar lefel awdurdodau lleol yn StatsCymru www.statswales.wales.gov.uk. Cyhoeddir data 
ar gyfer ardaloedd bach yn ystod mis Chwefror 2013. 
 
Cyhoeddir gwybodaeth fanylach am y Gymraeg (gan gynnwys tablau amryw o elfennau, gwybodaeth am 
iaith ar aelwydydd ac ati) yn ystod 2013 a 2014. Gallwch weld rhagor o wybodaeth drwy fynd i Brosbectws 
Allbynnau’r Cyfrifiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 
 
Mae Tablau Cyfrifiad 2001 am yr iaith Gymraeg wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad ar yr Iaith Gymraegiiii
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Atodiad A: Ardaloedd Daearyddol y Cyfrifiad 
 
Mae’r polisi daearyddol ar gyfer Cyfrifiad 2011 yn cydweddu â pholisi daearyddol yr Ystadegau Gwladol.  
 
Adrannau Etholiadol  
Yr adrannau etholiadol yw conglfeini daearyddiaeth weinyddol y DU, gan mai hwy yw’r unedau gofodol a 
ddefnyddir i ethol cynghorwyr llywodraeth leol yn awdurdodau unedol Cymru. Fis Rhagfyr 2011, roedd 
yna 881 o adrannau etholiadol yng Nghymru. Nid yw’r ffigur hwnnw wedi newid er 2001. Nid yw hynny’n 
golygu, fodd bynnag, mai’r un adrannau etholiadol yn union ydynt o anghenraid. Mae newidiadau i ffiniau 
yn golygu y dylid bod yn ofalus wrth gymharu gwybodaeth am 2001 â gwybodaeth am 2011.   
 
Cymunedau  
Y cymunedau yw’r ardaloedd gweinyddol lleiaf yng Nghymru, ac maent yn gydrannau o’r awdurdodau 
unedol, ac yn newid gyda hwy. Yr unedau cyfatebol yn Lloegr yw’r plwyfi. Ceir cymunedau ym mhob rhan 
o Gymru. Ar hyn o bryd ceir 868 o gymunedau yng Nghymru ac mae gan dros 700 o’r rhain gynghorau.  
 
Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI)  
Mae’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is yn rhan o hierarchaeth ddaearyddol sydd â’r nod o wella’r 
dull o adrodd ar ystadegau ardaloedd bach yng Nghymru a Lloegr. Caiff yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach 
Haen Is eu ffurfio o grwpiau o Ardaloedd Cynnyrch llai ac maent wedi’u creu yn awtomatig i fod mor gyson 
â phosibl o ran maint y boblogaeth.   
 
Mae’r ACEHI a grëwyd yn dilyn Cyfrifiad 2001 yn parhau, oni chafwyd newid sylweddol yn y boblogaeth 
rhwng 2001 a 2011, a’i bod yn mynd y tu hwnt i’r terfynau aelwydydd isaf ac uchaf. Yn syml, os tyfodd y 
boblogaeth yn rhy fawr, cafodd yr AGEHI/Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganolig ei rhannu’n ddwy 
ardal neu fwy; os aeth y boblogaeth yn rhy fach cafodd yr AGEHI/Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Ganolig 
ei chyfuno ag un gyfagos. Gwnaed newidiadau i ACEHI eraill mewn nifer fechan iawn o achosion. 
 
Cyn Cyfrifiad 2011, roedd yna 1,896 o ACEHI yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae yna 1,909 o ACEHI yng 
Nghymru.  
 
Gellir gweld mapiau ar gyfer y rhan fwyaf o ACEHI yn StatsWales 
http://wales.gov.uk/docs/statistics/lsoamaps/lsoa.htm. Nid yw’r rhain yn cynnwys ACEHI newydd a 
grëwyd ar ôl Cyfrifiad 2011 (hynny yw y rhai a ffurfiwyd yn sgil uno neu rannu ACEHI 2011, neu wneud 
newidiadau eraill iddynt).  

 
Ffit orau a Ffit fanwl gywir 
Yn 2001, roedd y data ar gyfer yr ACEHI, yr adrannau etholiadol a’r cymunedau yn ffit fanwl gywir. Ystyr 
hynny yw y cyfunwyd y data ar gyfer pob aelwyd yn yr ardal.  

 
Roedd data Cyfrifiad 2011 ar gyfer yr ardaloedd ACEHI hefyd yn ffit fanwl gywir.  Mae amcangyfrifon 
Cyfrifiad 2011 ar gyfer yr adrannau etholiadol a’r cymunedau, fodd bynnag, yn ffit orau ar sail 
daearyddiaethau’r ardaloedd cynnyrch.  Pennir y ffit orau o’r ardaloedd cynnyrch i’r ardaloedd daearyddol 
uwch drwy blotio canolbwynt pob ardal gynnyrch (wedi’i bwysoli yn ôl poblogaeth) i ffin yr ardal 
ddaearyddol uwch. Mae’r dull ffit orau o’r ardaloedd cynnyrch yn helpu i sicrhau nad yw ystadegau’r 
cyfrifiad yn datgelu gwybodaeth bersonol, a’u bod yn gyson â’r holl ystadegau gwladol a gynhyrchwyd gan 
ddefnyddio’r dull ffit orau. 
 
Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data 2001 â data 2011 gan fod ffiniau wedi newid a’r dull amcangyfrif 
ychydig yn wahanol (ffit orau a ffit fanwl gywir).  
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O ran ffiniau cymunedau, poblogaethau bach iawn oedd gan ddwy gymuned (Bae Baglan a Gweunydd 
Margam) felly nid oedd yna Ardaloedd Cynnyrch a oedd yn ffitio orau iddynt . Mae’r ddwy gymuned hyn 
wedi’u cysylltu â chymuned gyfagos. Mae’r dadansoddiad yn yr adroddiad hwn, felly, yn seiliedig ar 866 o 
gymunedau.  
 
 
 
Atodiad B: Gwybodaeth Ansawdd Allweddol a Chyd-destunol  
 
Y Cyd-destun Polisi  
 
Mae Rhaglen Lywodraethu (2011-2016) Llywodraeth Cymru yn datgan ymrwymiad y Llywodraeth i ‘sicrhau 
dyfodol llewyrchus i’r Gymraeg’ Mae dangosydd ar ‘Ganran o’r bobl sy’n gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg’ 
wedi’i gynnwys yn y Rhaglen Lywodraethu (OU99).  
 
Cyhoeddwyd strategaeth bum mlynedd Llywodraeth Cymru ar y Gymraeg, ‘Iaith Fyw: Iaith Byw’ ym mis 
Mawrth 2012. Hon yw strategaeth Gweinidogion Cymru ar gyfer hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r  
Gymraeg, ac mae’n cynnwys cyfres o ddangosyddion yn cynnwys prif fesurydd y Rhaglen Lywodraethu 
uchod.   
 
Lansiwyd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2010. Mae’n pennu 
gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cael system addysg a hyfforddiant sy'n ymateb mewn ffordd 
wedi'i chynllunio i'r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg ac sy'n galluogi cynnydd yn nifer y bobl o 
bob oedran a chefndir sy'n gallu defnyddio'r iaith gyda'u teuluoedd, yn eu cymunedau ac yn y gweithle. 
 
 
 
Ffynhonnell Ddata (Cyfrifiad 2011) 
 
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy’n gyfrifol am y Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr. Mae’r cyfrifiad wedi 
casglu gwybodaeth am y boblogaeth bob deng mlynedd er 1801 (ac eithrio yn 1941). Cynhaliwyd y cyfrifiad 
diweddaraf yng Nghymru a Lloegr ar 27 Mawrth 2011.  
 
Mae amcangyfrifon y cyfrifiad yn disgrifio nodweddion ardaloedd lawr i ddaearyddiaethau bach, ac maent 
yn cael eu defnyddio i ddeall nodweddion tebyg a’r gwahaniaethau yn y boblogaeth yn lleol, yn rhanbarthol 
ac yn genedlaethol. Defnyddir yr wybodaeth hon ar gyfer cynllunio a chyflenwi gwasanaethau. 
 
 
Cwestiynau’r Cyfrifiad am yr Iaith 
 
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 mewn unrhyw gyfuniad (gweler isod). Dim ond 
yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd 
y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio’r 
Gymraeg.  
 

http://wales.gov.uk/about/programmeforgov/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/welshmededstrat/?lang=en


 
 
 

Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd cwestiwn am brif iaith am y tro cyntaf. Sicrhaodd y cwestiwn hwn 
wybodaeth am bobl sy’n byw yn Lloegr ac sy’n ystyried mai’r Gymraeg yw eu prif iaith (gweler isod – 
Saesneg yn unig). Nid oedd hyn yn cynnwys gwybodaeth am siaradwyr Cymraeg sy’n byw yn Lloegr ac 
sy’n ystyried mai’r Saesneg yw eu prif iaith (disgwylir mai dyma yw mwyafrif y siaradwyr Cymraeg sy’n 
byw yn Lloegr). Ym mis Ionawr 2013 bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi gwybodaeth am y 
rhai sy’n byw yn Lloegr sydd â’r Gymraeg yn brif iaith iddynt.  

 

 
 

 
Methodoleg 
 
Mae rhagor o wybodaeth am amcangyfrifon y cyfrifiad, gan gynnwys y fethodoleg a ddefnyddiwyd a 
gwybodaeth am sut y caiff is-grwpiau o’r boblogaeth eu diffinio a’u hamcangyfrif, ar gael ar dudalen hafan 
Cyfrifiad 2011.  
 
Mae’r bwletin hwn yn ymwneud â phreswylwyr arferol yng Nghymru. Nid yw’n cyfeirio at ymwelwyr neu 
breswylwyr tymor byr. Preswylydd arferol yw unrhyw un a oedd, ar ddiwrnod y cyfrifiad, yn y DU ac a 
oedd wedi aros neu wedi bwriadu aros yn y DU am gyfnod o 12 mis neu ragor, neu fod ganddo gyfeiriad 
parhaol yn y DU a’i fod y tu allan i’r DU ac wedi bwriadu bod y tu allan i’r DU am gyfnod llai na 12 mis.   
 
Ystadegau Gwladol 
 
Cynhyrchir Ystadegau Gwladol yn unol â’r safonau proffesiynol uchel a nodir yn y Cod Ymarfer ar 
Ystadegau Gwladol. Cynhelir adolygiadau sicrhau ansawdd rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu 
anghenion cwsmeriaid. Fe’u cynhyrchir am ddim ac ni cheir unrhyw ymyrraeth wleidyddol. 
 
 
 

                                                      
i https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Welsh-
Language/PersonsAged3andOverWhoSayTheyCanSpeakWelsh-by-LocalAuthority-Measure 
ii www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/census-2001/data-and-products/data-and-product-
catalogue/reports/report-on-the-welsh-language/differences-in-estimates-of-welsh-language-skills.pdf 

iii http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/census-2001-report-on-the-welsh-language/report-on-the-welsh-language/index.html
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