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Rhagair 
 
Dogfen fyw yn hytrach na gwaith gorffenedig yw’r dadansoddiad hwn. Fe’i bwriedir fel cam cyntaf yn y gwaith o ddatblygu asesiad 
cynhwysfawr a manwl o sefyllfa’r Gymraeg ym Môn ar sail yr wybodaeth ddiweddaraf. Mae wedi’i seilio’n bennaf ar hyn o bryd ar Gyfrifiad 
2011 a chyfrifiadau blaenorol, ond y bwriad yw ychwanegu unrhyw wybodaeth berthnasol ato. Mae’r fersiwn hon yn ymdrin yn weddol 
gyffredinol â gwahanol ranbarthau o fewn y sir, ond bwriedir datblygu hyn ymhellach i ymdrin yn fanylach ag ardaloedd llai yn ogystal. 
 
Y nod yw ceisio gwell dealltwriaeth o’r tueddiadau ieithyddol sydd ar waith, fel bod yr wybodaeth lawnaf wrth law ar gyfer paratoi 
strategaethau i gynyddu’r niferoedd a’r canrannau sy’n siarad Cymraeg yn y sir.  
 
Trwy gynnig ffynhonnell lawn o wybodaeth gynhwysfawr ynglŷn â’r Gymraeg yn y sir, y gobaith yw y bydd yn ddefnyddiol i gynllunwyr 
ieithyddol, ymgyrchwyr iaith, ymchwilwyr a chynrychiolwyr etholedig. 
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Rhan 1 – Braslun o sefyllfa’r Gymraeg drwy’r sir 
 
1.1 Cyflwyniad 
 
Er bod y niferoedd sy’n gallu siarad Cymraeg ym Môn wedi dal eu 
tir ym Môn dros yr hanner canrif ddiwethaf, maent wedi lleihau’n 
gyson fel canran o’r boblogaeth. 
 
Ynghyd â siroedd Meirionnydd, Ceredigion a Chaerfyrddin, roedd 
Môn yn un o bedair o’r hen 13 sir yng Nghymru lle’r oedd tri 
chwarter y boblogaeth yn siarad Cymraeg yn 1961. Erbyn 2011 
roedd y ganran i lawr i 57.2% ym Môn; er hynny roedd y Gymraeg 
wedi dal ei thir yn well yma’n dipyn gwell o gymharu â dwy o’r 
siroedd hyn; roedd y gyfran sy’n siarad Cymraeg wedi gostwng yn 
is na’r hanner yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin. 
 
Yn 2011, roedd bron i ddau draean o boblogaeth y sir wedi eu geni 
yng Nghymru, a’r niferoedd a aned yn Lloegr yn cyfrif am 28.8% o’r 
boblogaeth. 
 
Mae gwahaniaethau clir i’w weld o fewn y sir, gyda chanol yr ynys 
yn llawer Cymreiciach na’r arfordir. Mae dros 70% yn gallu siarad 
Cymraeg ym mron bob un o gymunedau’r mewndir, ond nid oes unrhyw gymuned ar yr arfordir gyda chyfran gyfuwch yn siarad yr iaith.  Mae 
dylanwad mewnfudo i’w weld yn llawer o’r pentrefi glan-môr, er yr ymddengys fod y Gymraeg wedi dal ei thir yn dda ymysg y boblogaeth 
frodorol mewn llawer ohonynt. Mae’r partrwm yn wahanol iawn yng Nghaergybi, fodd bynnag, lle mae cyfran uwch na chyfartaledd yr ynys o’r 
boblogaeth wedi eu geni yng Nghymru, ond lle mae nifer y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 7,000 yn 1961 i ychydig dros 4,500 erbyn 

Siarad 
Cymraeg 

57% 

Deall Cymraeg 
llafar yn unig 

11% 

Di-Gymraeg 
32% 

Sir Fôn: Y gallu i siarad a deall Cymraeg yn 
ôl canran o'r boblogaeth, 2011 
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heddiw, a lle mae’n amlwg fod yr iaith yn colli tir ymhlith y boblogaeth frodorol.Dengys y siart gron uchod fod 11% o’r boblogaeth yn deall 
Cymraeg llafar yn unig; mae hon yn gyfran uwch na’r hyn yw yng Ngwynedd, a’r niferoedd uchel yn nhref Caergybi sy’n gyfrifol i raddau 
helaeth am hyn. 
 

 

1961 1971 1981 1991 2001 2011

Cyfanswm poblogaeth 49156 56450 63760 66525 64742 67403

Siaradwyr Cymraeg 37101 37090 39295 41240 38971 38568
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1.2 Y gallu i siarad Cymraeg mewn gwahanol rannau o’r sir 
 
Er y bwriedir ymhelaethu mwy yn y rhan nesaf am wahanol ardaloedd o’r sir, ni ellir cael darlun cyffredinol o’r sir heb gyfeirio’n fras at y 
gwahaniaethau sylweddol rhwng gwahanol rannau o’r sir a’i gilydd o safbwynt y gallu i siarad Cymraeg. 
 
Fel y nodwyd eisoes, un o’r prif wahaniaethauyw rhwng perfeddwlad ac arfordir yr ynys. Ar y llaw arall, mae amrywiaethau sylweddol ar hyd yr 
arfordir hefyd, ac ni fyddai unrhyw synnwyr daearyddol mewn edrych ar yr arfordir cyfan gyda’i gilydd. Nid oes rhaniadau daearyddol mor 
bendant ym Môn,yn absenoldeb mynyddoedd a dyffrynnoedd sylweddol, ond i ddiben y dadansoddiad hwn, ceisiwyd gosod ardaloedd sy’n 
rhannu nodweddion ieithyddol gyda’i gilydd, ond gan geisio cadw’n fras hefyd at ddalgylchoedd trefi. Er mwyn osgoi cymhlethu’r darlun yn 
ormodol, cadwyd at bum ardal, ond gan gydnabod yr un pryd bod amrywiaethau o fewn yr ardaloedd hyn. 
 

(i) Llangefni, Llanfairpwll a chanol yr ynys.Dyma ran Cymreiciaf yr ynys o bell ffordd, lle mae tri chwarter o’r boblogaeth o 17,000 yn 
gallu siarad Cymraeg.  

(ii) Arfordir y de-orllewinArdal wledig denau ei phoblogaeth, sy’n cynnwys pentrefi Aberffraw, Niwbwrch, Brynsiencyn a Llanddaniel. 
Ardal a fu’n drwyadl Gymraeg tan yn gymharol ddiweddar, ond lle mae mewnfudo wedi dod â’r gyfran sy’n gallu siarad yr iaith i 
lawr i 63% 

(iii) Caergybi, Y Fali a RhosneigrCaergybi yw tref fwyaf yr ynys o ddigon, ac mae wedi gweld dirywiad sylweddol yn y niferoedd a’r 
canran sy’n siarad Cymraeg  dros y blynyddoedd. Yn wahanol i weddill yr ynys, colli tir yn y boblogaeth frodorol yn hytrach na 
mewnfudo yw’r prif reswm y tu ôl i’r dirywiad yn y Gymraeg yn y dref. Mae Rhosneigr hefyd yn fwy Seisnig na phentrefi glan-môr 
eraill yr ynys. 

(iv) Amlwch a gogledd yr ynysMae 60% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg yn Amlwch a phentrefi gogledd yr ynys, sydd ychydig yn 
uwch na chyfartaledd yr ynys 

(v) Glannau Menai a phentrefi’r arfordir dwyreiniol Mae’r rhan hwn o Fôn wedi Seisnigeiddio llawer dros y blynyddoedd, a thua 
hanner y boblgaeth oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 2011. 
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Amlwch a gogledd yr ynys 

60% 
 

Arfordir y de-orllewin63% 
 

Llangefni, Llanfairpwll  

a chanol yr ynys 75% 
 

Glannau Menai a’r arfordir 

dwyreiniol50% 
 

Caergybi, y Fali a Rhosneigr43% 
 

Y canrannau o’r bobl dros 3 oed yn gallu siarad Cymraeg mewn gwahanol rannau o’r sir, 2011 
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1.3 Y gallu i siarad Cymraeg yn ôl mannau geni 
 
Mae ychydig dros draean o bobl y sir wedi cael eu geni y tu allan i 
Gymru, ac mewn sawl ardal ar yr arfordir mae’r niferoedd sydd wedi 
cael eu geni yng Nghymru yn y lleiafrif.  
 
Gwelwn o’r siart isod a’r tabl gyferbyn fod mwyafrif sylweddol (78%) o’r 
bobl hynny a aned yng Nghymru yn siarad Cymraeg. Eto i gyd, mae hyn 
yn dipyn is na’r hyn yw yng Ngwynedd, lle mae’r gyfran yn 89%. Fel y 
gwelwn wrth edrych ar ardaloedd unigol, mae’r gyfran yn amrywio o 
58.8% yn ardal Caergybi i 90.4% yng nghanol yr ynys. Mae’r gyfran yn 
uchel hefyd mewn ardaloedd gwledig ar yr arfordir, hyd yn oed lle llawer 
o fewnfudo wedi bod. Dengys y siart arall fod 17.6% o’r bobl a aned y tu 
allan i Gymru, canran sy’n codi i bron i chwarter, 24.6% yng nghanol yr 

ynys. 

  

Ganed yng 
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65% 

Ganed y tu 
allan i Gymru 

35% 

Y ganran o'r boblogaeth a aned 
yng Nghymru, 2011 
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Ardal 

Cyfanswm 
poblogaeth 
dros 3 oed 

Cyfanswm 
sy'n gallu 

siarad 
Cymraeg 

Canran sy'n 
siarad 

Cymraeg 

Nifer y bobl a 
aned yng 
Nghymru 

Canran y bobl 
a aned yng 

Nghymru 

Nifer y rhai a 
aned yng 

Nghymru sy'n 
siarad 

Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned yng 

Nghymru sy'n 
siarad 

Cymraeg 

Nifer y rhai a 
aned y tu 

allan i Gymru 
sy'n siarad 

Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned y tu 

allan i Gymru 
sy'n siarad 

Cymraeg 

Môn gyfan 67,403 38,568 57.2 44,088 65.4 34,465 78.2 4,103 17.6 

Llangefni, Llanfairpwll a 
chanol yr ynys 17,286 12,947 74.9 13,209 76.4 11,945 90.4 1,002 24.6 

Arfordir y de-orllewin 5,439 3,421 62.9 3,582 65.9 3,090 86.3 331 17.8 
Caergybi, Y Fali a 
Rhosneigr 18,884 8,132 43.1 12,403 65.7 7,290 58.8 842 13.0 

Amlwch a gogledd yr ynys 10,827 6,504 60.1 6,559 60.6 5,700 86.9 804 18.8 

Yr arfordir dwyreiniol 14,967 7,564 50.5 8,335 55.7 6,440 77.3 1,124 16.9 
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1.4 Y gallu i siarad Cymraeg yn ôl oedran 
 
 
Mae’r tabl isod yn dangos y gallu i siarad Cymraeg yn ôl oedran a mannau geni ym Môn. Mae dros dri chwarter plant rhwng 3 a 15 oed 
yn gallu siarad Cymraeg, ond y ganran yn gostwng i ychydig dros ddau draean ymhlith pobl ifanc 16-24 oed. Gwelwn fod y canrannau’n 
gostwng gydag oedran, fel mai llai na hanner o boblogaeth dros 50 oed yr ynys sy’n gallu siarad Cymraeg. Dyma’r union grwpiau hefyd 
lle mae’r canrannau isaf o’r boblogaeth wedi eu geni yng Nghymru.  
 
Wrth gymharu oedrannau a mannau geni, gwelwn y ganran o’r rhai a aned yng Nghymru sy’n gallu siarad Cymraeg yn weddol gyson 
drwy’r grwpiau oedran, ac eithrio’r grŵp dros 65 oed, lle mae cryn dipyn yn uwch, ar 84.7%. Wrth edrych ar ffigurau fesul ardal, 
gwelwn fod hyn yn arbennig o wir am dref Caergybi, ac mae ffigurau’r dref wedi effeithio ar ffigurau’r sir gyfan yn hyn o beth.  
 
Pan edrych ar y bobl a aned y tu allan i Gymru sy’n gallu siarad Cymraeg, gwelwn fod y canrannau’n llawer iawn uwch ymhlith plant a 
phobl ifanc. 
 
 

Oedran 

Cyfanswm 
poblogaeth 
dros 3 oed 

Cyfanswm 
sy'n gallu 

siarad 
Cymraeg 

Canran sy'n 
siarad 

Cymraeg 

Nifer y bobl 
a aned yng 

Nghymru 

Canran y 
bobl a aned 

yng 
Nghymru 

Nifer y rhai a 
aned yng 

Nghymru sy'n 
siarad 

Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned yng 

Nghymru sy'n 
siarad 

Cymraeg 

Nifer y rhai a 
aned y tu 

allan i Gymru 
sy'n siarad 

Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned y tu 

allan i Gymru 
sy'n siarad 

Cymraeg 

Pawb dros 3 oed 67,403 38,568 57.2 44,088 65.4 34,465 78.2 4,103 17.6 

3 i 15 oed 9,513 7,221 75.9 8,241 86.6 6,461 78.4 760 59.7 

16 i 24 oed 6,941 4,663 67.2 5,430 78.2 4,136 76.2 527 34.9 

25 i 34 oed 7,166 4,362 60.9 5,140 71.7 3,925 76.4 437 21.6 

35 i 49 oed 13,237 7,265 54.9 8,606 65.0 6,437 74.8 828 17.9 

50 i 64 oed 14,900 7,312 49.1 8,395 56.3 6,496 77.4 816 12.5 

65 oed a throsodd 15,646 7,745 49.5 8,276 52.9 7,010 84.7 735 10.0 
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Mae’r graff isod yn dangos y newidiadau mewn iaith a phoblogaeth rhwng 2001 a 2011, fesul grŵp oedran: 
 

 

3-15 oed 16-24 oed 25-49 oed 50-64 oed dros 65 oed

Cyfanswm poblogaeth 2001 10,900 6,446 20,833 14,003 12,560

Cyfanswm poblogaeth 2011 9,513 6,941 20,403 14,900 15,646

Siaradwyr Cymraeg 2001 8,157 4,697 11,992 7,250 6,875

Siaradwyr Cymraeg 2011 7,221 4,663 11,627 7,312 7,745
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Môn: Y gallu i siarad Cymraeg yn ôl grwp oedran, 2001 a 2011 
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1.5 Y gallu i siarad Cymraeg ymysg plant a phobl ifanc 
 
Un o nodweddion cyfrifiadau diweddar yw eu bod wedi dangos canrannau braidd yn afrealistig o uchel o blant a phobl ifanc yn gallu siarad 
Cymraeg. Drwy Gymru, roedd 37.6% o blant 3-15 oed yn gallu siarad Cymraeg yn 2011, o gymharu â chanran o 19.0% am y boblogaeth yn 
gyffredinol. Gellir tybio bod llawer o rieni di-Gymraeg yn nodi bod eu plant yn gallu siarad Cymraeg ar y sail eu bod yn dysgu’r iaith yn yr ysgol. 
 
Ym Môn a Gwynedd hefyd, mae’r canrannau o blant sy’n gallu siarad Cymraeg yn uwch na’r hyn yw yn y boblogaeth yn gyffredinol. Wrth 
edrych ar y grŵp oedran 3-15 roedd 75.9% yn gallu siarad Cymraeg yn 2011. Roedd y ganran fymryn yn uwch na’r hyn oedd 10 mlynedd 
ynghynt, ond fel y dengys y graff blaenorol, cafwyd cwymp cyffredinol yn nifer y plant. Mae’n werth nodi fodd bynnag fod y gyfran o 75.9% yn 
sylweddol is na’r 89.1% yw yng Ngwynedd, ond yn fwy annisgwyl efallai, mae hefyd fymryn yn is na’r hyn yw yng Ngheredigion, lle mae 78.4% 
o blant yn gallu siarad Cymraeg o gymharu â 47.3% o’r boblogaeth yn gyffredinol. 
 
Heb wybodaeth am safon gallu’r plant i siarad Cymraeg nac ychwaith am y graddau y maent yn defnyddio’r iaith, ni ellir dehongli gormod o 
ffigurau’r Cyfrifiad am blant oedran ysgol. 
 
Mae gwybodaeth ychydig yn fwy defnyddiol i’w chael wrth edrych yn benodol ar y grŵp oedran 3-4 oed, gan fod y ffigurau’n fwy tebygol o 
adlewyrchu rhywfaint ar gefndir ieithyddol y plant. Mae ffigurau ar gael fesul pob oedran ar gyfer y sir gyfan, ac ar gyfer y grŵp oedran 3-4 
mewn wardiau unigol. Y ffigurau ar gyfer Môn yn ei chyfanrwydd oedd 49.1% o blant 3 oed, a 59.3% o blant 4 oed yn gallu siarad Cymraeg yn 
2011. Nid yw’r gwahaniaeth rhwng 3 a 4 oed yn annisgwyl gan y bydd llawer o blant wedi dysgu’r Gymraeg yn ystod yr oedran hwnnw.  
 
Ymysg yr oedrannau hyn hefyd, mae’r canrannau’n is na’r hyn ydynt yng Ngwynedd a Cheredigion. Roedd 69.2% o blant 3 oed a 76.6% o blant 
4 oed Gwynedd yn gallu siarad Cymraeg yn 2011, a’r ffigurau cyfatebol yng Ngheredigion oedd 50.8% o blant 3 oed, a 65.6% o blant 4 oed yn 
gallu siarad Cymraeg. Byddai disgwyl i ganrannau Môn fod yn is na’r hyn ydynt yng Ngwynedd, ond yr hyn sy’n arwyddocaol efallai yw bod y 
gyfran o blant 3-4 oed sy’n gallu siarad Cymraeg yn is na’r gyfran am y boblogaeth gyfan, tra bod y cyfrannau ymysg plant yr oedran hwn yn 
uwch na’r hyn ydynt am y boblogaeth gyfan yn y ddwy sir arall. 
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Mae’r tabl isod yn rhoi darlun o’r sefyllfa ymysg plant 3 a 4 oed mewn gwahanol ardaloedd (nid oes ffigurau ar gyfer yr oedrannau unigol ar 
gael): 
 

Ardal 

Cyfanswm 
plant 3 a 4 

oed 

Nifer sy'n 
gallu siarad 

Cymraeg 

Canran o'r 
plant 3-4 oed 

sy'n gallu 
siarad 

Cymraeg 

 

Canran o'r 
boblogaeth 
gyffredinol 

sy'n gallu 
siarad 

Cymraeg 

Môn gyfan 1,511 815 53.9 
 

57.2 

Llangefni, Llanfairpwll a 
chanol yr ynys 432 308 71.3 

 
74.9 

Arfordir y de-orllewin 96 59 61.5 
 

62.9 
Caergybi, Y Fali a 
Rhosneigr 496 160 32.3 

 
43.1 

Amlwch a gogledd yr ynys 216 145 67.1 
 

60.1 

Yr arfordir dwyreiniol 271 143 52.8 
 

50.5 

 
Yn y rhan fwyaf o ardaloedd yr ynys, hyd yn oed yn yr ardal Gymreiciaf, mae’r cyfrannau o blant 3-4 oed sy’n gallu siarad Cymraeg yn is na’r 
hyn yw am y boblogaeth yn gyffredinol, ac yn ardal Caergybi mae’n sylweddol is, lle mae llai na thraean o’r blant yn gallu’r iaith. Mae’n 
adlewyrchu patrwm cyffredinol o ddirywiad yn y Gymraeg ymysg cenedlaethau iau. 
 
Wrth ymdrin â’r gallu i siarad Cymraeg ymysg plant a phobl ifanc, y cwestiwn mawr arall i’w ofyn yw i ba raddau y maent yn dal i allu siarad 
Cymraeg ar ôl gadael ysgol a phan fyddant yn oedolion. Ni all ystadegau am blant heddiw ddweud dim wrthym wrth gwrs, ond mae modd 
cymharu ffigurau am oedolion ifanc â ffigurau am blant mewn cyfrifiadau yn y gorffennol. 
 
Gellir er enghraifft, edrych ar y niferoedd a’r canrannau a oedd yn gallu siarad Cymraeg ymysg plant 10-14 oed yn 2001, a chymharu’r rhain â’r 
ffigurau cyfatebol am bobl ifanc yn y grŵp oedran 20-24 oed yn 2011. Mae modd gwneud cymariaethau tebyg rhwng plant 15 oed yn 2001 a 
phobl ifanc 25 oed yn 2011. 
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O wneud hyn, mae colledion dramatig i’w gweld yn y niferoedd ledled Cymru, a gall fod mwy nag un rheswm dros hyn: 

 allfudo; 

 plant yn colli eu gallu i siarad Cymraeg, neu 

 nad oedden nhw’n gallu siarad Cymraeg mewn gwirionedd 10 mlynedd ynghynt. 
 
Un peth a welwn yw colledion sylweddol, fel y dengys y ddau graff isod. 
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Cyfanswm poblogaeth
y grwp oedran

804 690

Siaradwyr Cymraeg yn
y grwp oedran

646 433
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Môn: Y gallu i siarad Cymraeg ymysg plant 15 
oed yn 2001 a phobl ifanc 25 oed yn 2011 
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Rhaid nodi fodd bynnag bod y colledion yng Ngwynedd a Môn yn llawer llai nad ydynt yng Nghymru ar gyfartaledd. Dyma’r graffiau cyfatebol 
ar gyfer Cymru gyfan: 
 

10-14 oed yn
2001

20-24 oed  yn
2011

Cyfanswm poblogaeth
y grwp oedran

195,991 211,924

Siaradwyr Cymraeg yn
y grwp oedran

85,675 37,258
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Cymru gyfan: Y gallu i siarad Cymraeg ymysg 
plant 10-14 oed yn 2001 a phobl ifanc 20-24 

oed yn 2011 
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Cymru gyfan: Y gallu i siarad Cymraeg ymysg 
plant 15 oed yn 2001 a phobl ifanc 25 oed yn 

2011 
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Rhan II – Y Gymraeg mewn gwahanol ardaloedd 
 
2.1 Llangefni, Llanfairpwll a chanol yr ynys 
Mae’r ardal hon yn cynnwys tref Llangefni a chymunedau canol yr ynys: Bodedern, Bryngwran, Llannerchymedd, Trewalchmai, Bodffordd, 
Llangristiolus, Llanddyfnan, Llanfihangel Esceifiog, Penmynydd. 
Ychwanegwyd Llanfairpwll ati hefyd oherwydd ei debygrwydd 
ieithyddol. 
 

Tref 
Llangefni, 
gyda’i 
phoblogaet
h o tua 
5,000 yw’r 
dref fwyaf 
a dyma’r 
gymuned 
Gymreiciaf 
hefyd 
gydag 
80.7% yn gallu siarad Cymraeg. Bu cynnydd ym mhoblogaeth y dref rhwng 2001 a 
2011 a chynnydd (llai) yn y niferoedd sy’n siarad Cymraeg, ond aeth y ganran i lawr. 
Gostwng, ar y llaw arall, a wnaeth y niferoedd sy’n gallu siarad Cymraeg yn y dalgylch 
gwledig, gyda’r ganran ychydig dros 70% yn y mwyafrif o’r pentrefi. 
 

Siarad 
Cymraeg 

75% 

Deall Cymraeg 
llafar yn unig 

7% 

Di-
Gymrae

g 
18% 

Llangefni, Llanfairpwll a  chanol yr ynys: Y 
gallu i siarad a deall Cymraeg yn ôl canran 

o'r boblogaeth, 2011 

Cyfanswm
poblogaeth

Siaradwyr
Cymraeg

2001 16,290 12,800

2011 17,286 12,947

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

N
if

e
ro

e
d

d
 o

 b
o

b
l 

Canol yr ynys: Cyfanswm poblogaeth a 
niferoedd siaradwyr Cymraeg, 2001 a 

2011 



Dadansoddiad daearyddol ac ystadegol o’r Gymraeg ym Môn 

www.hanfod.net 

 

Fel y dengys y siart ar y chwith, bu cynnydd o bron i fil ym mhoblogaeth yr ardal rhwng 2001 a 2011, ond gan nad aeth y nifer sy’n gallu siarad 
Cymraeg i fyny ond 147, aeth y ganran i lawr o 78.6% i 74.9%. 
 
Gwelwn o’r tabl isod mai ymhlith y grwpiau oedran hŷn, 50-64 oed a thros 65, y mae’r canrannau isaf o bobl yn gallu siarad Cymraeg, lle 
mae’r cyfrannau tua dau draean o gymharu â thri chwarter a mwy ymysg y grwpiau iau. Mae hyn oherwydd mai o blith y grwpiau 
oedran hŷn y mae’r canrannau uchaf o bobl a aned y tu allan i Gymru.  
 
Gwewn fod y  mwyafrif llethol – rhwng 89.2% a 91.8% - o’r bobl a aned yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg ym mhob grŵp oedran. 
 
O blith y bobl a aned y tu allan i Gymru, mae’r canrannau ohonynt sy’n gallu siarad Cymraeg yn llawer uwch ymhlith plant ac oedolion 
iau nac ymhlith pobl hŷn. 
 

Oedran 

Cyfanswm 
poblogaeth 
dros 3 oed 

Cyfanswm 
sy'n gallu 
siarad 
Cymraeg 

Canran sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Nifer y bobl 
a aned yng 
Nghymru 

Canran y 
bobl a aned 
yng 
Nghymru 

Nifer y rhai a 
aned yng 
Nghymru sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned yng 
Nghymru sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Nifer y rhai a 
aned y tu 
allan i Gymru 
sy'n siarad 
Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned y tu 
allan i Gymru 
sy'n siarad 
Cymraeg 

Pawb dros 3 oed 17,286 12,947 74.9 13,209 76.4 11,945 90.4 1,002 24.6 

3 i 15 oed 2,594 2,300 88.7 2,377 91.6 2,156 90.7 144 66.4 

16 i 24 oed 1,804 1,515 84.0 1,528 84.7 1,396 91.4 119 43.1 

25 i 34 oed 1,881 1,486 79.0 1,510 80.3 1,372 90.9 114 30.7 

35 i 49 oed 3,623 2,643 73.0 2,680 74.0 2,393 89.3 250 26.5 

50 i 64 oed 3,761 2,522 67.1 2,582 68.7 2,304 89.2 218 18.5 

65 oed a throsodd 3,623 2,481 68.5 2,532 69.9 2,324 91.8 157 14.4 
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2.2 Arfordir y de-orllewin  
Ardal wledig a thenau ei phoblogaeth sy’n cynnwys cymunedau Aberffraw, 
Bodorgan, Llanddaniel Fab, Llanidan a Rhosyr. Ei phrif bentrefi yw Aberffraw, 
Dwyran, Niwbwrch a Brynsiencyn. 
 
Mae’n ardal a fu’n drwyadl Gymraeg tan y degawdau diwethaf, ond mae 

gostyngiadau sylweddol 
wedi bod yn y canrannau 
sy’n siarad Cymraeg. Gyda 
chynnydd o dros 200 yn y 
boblogaeth gyffredinol 
rhwng 2001 a 2011, ond 
lleihad o dros 100 yn y 
niferoedd sy’n siarad 
Cymraeg, aeth y ganran i 
lawr o 67.8% i 62.9% yn ystod yr un cyfnod. 
 
Gwelwn yn y tabl gyferbyn fod ychydig llai na dau draean o’r boblogaeth wedi eu geni yng 
Nghymru, ond bod y gyfradd yn gostwng i ychydig dros hanner ymysg y grwpiau oedran hŷn. 
Mae effaith hyn i’w weld yn glir ar y canrannau sy’n siarad Cymraeg, gyda’r ganran yn gostwng 
islaw’r hanner ymysg pobl dros 65 oed.  
 
O blith y bobl a aned yng Nghymru, ar y llaw arall, mae mwyafrif llethol ym mhob grŵp oedran 
yn siarad Cymraeg. Mae’r cyfrannau o bobl o’r tu allan i Gymru sy’n gallu’r Gymraeg yn 
lleihau’n gyson po hyned yw’r oedran.  

Siarad 
Cymraeg 

63% 

Deall 
Cymraeg 
llafar yn 

unig 
8% 

Di-
Gymraeg 

29% 

Arfordir y de-orllewin: Siaradwyr 
Cymraeg a rhai sy'n deall Cymraeg 

llafar yn unig fel canran o'r 
boblogaeth, 2011 

Cyfanswm
poblogaeth

Siaradwyr
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2011 5,439 3,421
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Arfordir y de-orllewin 
 
 

Oedran 

Cyfanswm 
poblogaeth 
dros 3 oed 

Cyfanswm 
sy'n gallu 
siarad 
Cymraeg 

Canran sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Nifer y bobl 
a aned yng 
Nghymru 

Canran y 
bobl a aned 
yng 
Nghymru 

Nifer y rhai a 
aned yng 
Nghymru sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned yng 
Nghymru sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Nifer y rhai a 
aned y tu 
allan i Gymru 
sy'n siarad 
Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned y tu 
allan i Gymru 
sy'n siarad 
Cymraeg 

Pawb dros 3 oed 5,439 3,421 62.9 3,582 65.9 3,090 86.3 331 17.8 

3 i 15 oed 713 595 83.5 629 88.2 544 86.5 51 60.7 

16 i 24 oed 535 413 77.2 450 84.1 379 84.2 34 40.0 

25 i 34 oed 526 372 70.7 380 72.2 333 87.6 39 26.7 

35 i 49 oed 1,093 691 63.2 733 67.1 623 85.0 68 18.9 

50 i 64 oed 1,257 696 55.4 704 56.0 613 87.1 83 15.0 

65 oed a throsodd 1,315 654 49.7 686 52.2 598 87.2 56 8.9 
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2.3 Caergybi, Y Fali a Rhosneigr 
 
Mae’r ardal hon sy’n cynnwys tref Caergybi, ynghyd â chymunedau 
Trearddur, Rhoscolyn, y Fali, Llanfair yn Neubwll a Llanfaelog, yn llai 
Cymraeg na gweddill y sir, a dyma hefyd lle gwelwyd mwyaf o 

ddirywiad rhwng 2001 a 2011, pryd y bu gostyngiad o dros 600 yn y 
niferoedd sy’n gallu siarad Cymraeg, a’r ganran yn gostwng o 47.0% i 43.1%.  
 
Tref Caergybi gyda phoblogaeth o ychydig dros 11,000 yw tref fwyaf Môn a 
dyma lle mae dros hanner poblogaeth yr ardal hon. Mae’r ganran sy’n gallu 
siarad Cymraeg yn y dref, 42.2%, yn debyg i’r ardal o’i chwmpas, ond gan 
fod rhai gwahaniaethau sylfaenol, mae’n werth edrych ar y dref ar wahân.  
 

Siarad 
Cymraeg 

43% 

Deall 
Cymraeg 
llafar yn 

unig 
16% 

Di-Gymraeg 
41% 

Caergybi a'r cylch: Siaradwyr Cymraeg a 
rhai sy'n deall Cymraeg llafar yn unig fel 

canran o'r boblogaeth, 2011 

Cyfanswm poblogaeth Siaradwyr Cymraeg

2001 18,611 8,747

2011 18,884 8,132
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Bu cwymp o dros 480 yn y niferoedd sy’n gallu siarad Cymraeg yn y dref rhwng 2011 a 2001. Yn wahanol i weddill yr ynys, ymddengys mai’r 
Gymraeg yn colli tir ymysg y boblogaeth frodorol yn hytrach na mewnfudiad yw’r prif ffactor yn y dirywiad. Roedd bron i dri chwarter 
poblogaeth y dref wedi eu geni yng Nghymru – un o’r canrannau uchaf yn yr ynys – ond dim ond ychydig dros eu hanner, 52.2%, oedd yn gallu 
siarad Cymraeg.  
 
Dim ond hanner plant y dref sy’n gallu siarad Cymraeg, sydd fymryn is na’r gyfran ymhlith pobl dros 65 oed. Mae’n llai na 40% ym mhob grŵp 
oedran arall. O blith y rhai a aned yng Nghymru, mae 77.5% o’r rhai dros 65 oed yn gallu siarad Cymraeg, sy’n ganran llawer iawn uwch nag 
unrhyw grŵp oedran arall. Mae’n awgrymu tueddiad o newid ieithyddol sy’n mynd yn ôl ddegawdau. 
 
Yn yr ardaloedd y tu allan i’r dref, mae cyfran mymryn uwch, 44.4% yn gallu siarad Cymraeg, ond cyfran llawer is, 54.4% o’r boblogaeth a aned 
yng Nghymru. O blith y rhain roedd 71.1% yn gallu siarad Cymraeg, a’r ganran yn codi i 79.1% ymhlith pobl dros 65 oed. 
 
Caergybi a’r Cylch 
 

Oedran 

Cyfanswm 
poblogaeth 
dros 3 oed 

Cyfanswm 
sy'n gallu 
siarad 
Cymraeg 

Canran sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Nifer y bobl 
a aned yng 
Nghymru 

Canran y 
bobl a aned 
yng 
Nghymru 

Nifer y rhai a 
aned yng 
Nghymru sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned yng 
Nghymru sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Nifer y rhai a 
aned y tu 
allan i Gymru 
sy'n siarad 
Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned y tu 
allan i Gymru 
sy'n siarad 
Cymraeg 

Pawb dros 3 oed 18,884 8,132 43.1 12,403 65.7 7,290 58.8 842 13.0 

3 i 15 oed 2,879 1,593 55.3 2,394 83.2 1,379 57.6 214 44.1 

16 i 24 oed 2,084 949 45.5 1,574 75.5 811 51.5 138 27.1 

25 i 34 oed 2,296 941 41.0 1,592 69.3 852 53.5 89 12.6 

35 i 49 oed 3,804 1,377 36.2 2,433 64.0 1,240 51.0 137 10.0 

50 i 64 oed 3,878 1,478 38.1 2,297 59.2 1,357 59.1 121 7.7 

65 oed a throsodd 3,943 1,794 45.5 2,113 53.6 1,651 78.1 143 7.8 
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2.4 Amlwch a gogledd yr ynys 
Mae tua thraean o boblogaeth cymunedau arfordir gogledd yr ynys yn byw 
yn Amlwch. Mae’n cynnwys cymunedau Llanfachraeth, Llanfaethlu, Tref 
Alaw, Cylch y Garn, Mechell, Llanbadrig, Amlwch, Llaneilian a Rhosybol, a’i 
phrif bentrefi’n cynnwys Camaes, Pensarn, Llanfechell a Llaneilian. 

 
Roedd mymryn dros 
60% o’r boblogaeth o 
tua 11,000 yn gallu 
siarad Cymraeg yn 
2011, sydd fymryn yn 
uwch na’r hyn yw yn yr 
ynys ar gyfartaledd. 
Bron union yr yn fath 
yw’r ganran o’r 
boblogaeth a aned yng Nghymru; ac o’r rhain mae’r mwyafrif llethol ym mhob grŵp 
oedran yn gallu siarad Cymraeg, er bod y canrannau fymryn bach yn is nag yng nghanol yr 
ynys. Fel mewn rhannau eraill o’r ynys, mae cyfran uchel o bobl yn y grwpiau oedran hŷn 
wedi eu geni y tu allan i Gymru, ac maent yn cyfrif am fwyafrif y bobl dros 50 oed. 
 
Mae’r graff ar y chwith yn dangos cynnydd sylweddol yn y boblogaeth rhwng 2001 a 2011, 
ond gall hynny fod yn rhannol oherwydd camgymeriad gyda chyfrifiad 2001 yn nhref 
Amlwch, felly mae’n anodd gwneud cymariaethau cywir. 
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Amlwch a gogledd yr ynys: Siaradwyr 
Cymraeg a rhai sy'n deall Cymraeg 

llafar yn unig fel canran o'r 
boblogaeth, 2011 
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poblogaeth

Siaradwyr
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2001 9,732 6,049

2011 10,827 6,504
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Amlwch a gogledd Môn 
 

Oedran 

Cyfanswm 
poblogaeth 
dros 3 oed 

Cyfanswm 
sy'n gallu 
siarad 
Cymraeg 

Canran sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Nifer y bobl 
a aned yng 
Nghymru 

Canran y 
bobl a aned 
yng 
Nghymru 

Nifer y rhai a 
aned yng 
Nghymru sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned yng 
Nghymru sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Nifer y rhai a 
aned y tu 
allan i Gymru 
sy'n siarad 
Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned y tu 
allan i Gymru 
sy'n siarad 
Cymraeg 

Pawb dros 3 oed 10,827 6,504 60.1 6,559 60.6 5,700 86.9 804 18.8 

3 i 15 oed 1,494 1,269 84.9 1,288 86.2 1,115 86.6 154 74.8 

16 i 24 oed 1,093 832 76.1 830 75.9 722 87.0 110 41.8 

25 i 34 oed 1,017 732 72.0 736 72.4 638 86.7 94 33.5 

35 i 49 oed 2,074 1,216 58.6 1,249 60.2 1,049 84.0 167 20.2 

50 i 64 oed 2,543 1,221 48.0 1,222 48.1 1,071 87.6 150 11.4 

65 oed a throsodd 2,606 1,234 47.4 1,234 47.4 1,105 89.5 129 9.4 
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2.5 Glannau Menai a phentrefi’r arfordir dwyreiniol 
 
Mae’r ardal hon sy’n ymestyn ar hyd yr arfordir o lannau Menai i Foelfre yn cynnwys 
cymunedau Porthaethwy, Cwm Cadnant, Biwmares, Llangoed, Llanddona, Pentraeth, 
Llanfair Mathafarn Eithaf, Llaneugrad a Moelfre. Mae dros hanner y boblogaeth yn 
byw yn y tri phrif annedd, sef Porthaethwy, Biwmares a Benllech. 

 
Mae’n ardal sydd wedi profi 
mewnfudo cyson dros y 
blynyddoedd, ac ychydig dros 
hanner y boblogaeth, 55.7%, a 
aned yng Nghymru, ac mae’r 
ganran yn is na’r hanner ymysg 
pobl dros 50 oed, ac yn 
sylweddol is ymysg pobl dros 65. 
 
Mae’r ganran o’r boblogaeth 
sy’n gallu siarad Cymraeg wedi gostwng ychydig o 52.7% yn 2001 i 50.5% yn 2001. 
 
Y dref fwyaf Seisnig yw Biwmares lle nad oes ond 39.5% yn gallu siarad Cymraeg, ac yn 
wahanol i weddill yr ardal, mae’r gyfran sy’n gallu’r Gymraeg yn llai na’r hanner ers 
degawdau maith. Ychydig dros hanner y boblogaeth y dref a aned yng Nghymru, ac o’r 
rhain roedd 58.7% yn siarad Cymraeg, y ganran isaf ym mhobman ar yr ynys ac eithrio 
Caergybi.  
 
Mae Porthaethwy yn dref gymysg ei hiaith, lle gostyngodd y ganran sy’n medru’r Gymraeg 
o 60.2% yn 2001 i 54.9% yn 2011.  Mae cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf, lle mae 
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Yr arfordir dwyreiniol: 
Siaradwyr Cymraeg a rhai sy'n 
deall Cymraeg llafar yn unig fel 

canran o'r boblogaeth, 2011 
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poblogaeth
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2001 14,900 7,843

2011 14,967 7,564
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Benllech, wedi mwy na dyblu yn ei phoblogaeth o tua 1500 yn 1961 i tua 3300 yn 2011, a bellach mae mwy o’r boblogaeth wedi eu geni yn 
Lloegr nag sydd yng Nghymru. 
 
Glannau Menai a’r arfordir dwyreiniol 
 

Oedran 

Cyfanswm 
poblogaeth 
dros 3 oed 

Cyfanswm 
sy'n gallu 
siarad 
Cymraeg 

Canran sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Nifer y bobl 
a aned yng 
Nghymru 

Canran y 
bobl a aned 
yng 
Nghymru 

Nifer y rhai a 
aned yng 
Nghymru sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned yng 
Nghymru sy'n 
siarad 
Cymraeg 

Nifer y rhai a 
aned y tu 
allan i Gymru 
sy'n siarad 
Cymraeg 

Canran y rhai 
a aned y tu 
allan i Gymru 
sy'n siarad 
Cymraeg 

Pawb dros 3 oed 14,967 7,564 50.5 8,335 55.7 6,440 77.3 1,124 16.9 

3 i 15 oed 1,833 1,464 79.9 1,553 84.7 1,267 81.6 197 70.4 

16 i 24 oed 1,425 954 66.9 1,048 73.5 828 79.0 126 33.4 

25 i 34 oed 1,446 831 57.5 922 63.8 730 79.2 101 19.3 

35 i 49 oed 2,643 1,338 50.6 1,511 57.2 1,132 74.9 206 18.2 

50 i 64 oed 3,461 1,395 40.3 1,590 45.9 1,151 72.4 244 13.0 

65 oed a throsodd 4,159 1,582 38.0 1,711 41.1 1,332 77.8 250 10.2 

  



Dadansoddiad daearyddol ac ystadegol o’r Gymraeg ym Môn 

www.hanfod.net 

 

Rhan III – Casgliadau 
 
 
Mae ffigurau’r Cyfrifiadau diwethaf yn rhoi darlun cymharol gymysg o sefyllfa’r Gymraeg ym Môn. Maent yn dangos effaith amlwg mewnfudo 
dros y degawdau diwethaf, a’r hefyd yr iaith yn colli tir yn sylweddol ymysg poblogaeth tref fwyaf y sir, sef Caergybi. Ar yr un pryd, mae rhan 
helaethaf o ganol yr ynys ymhlith ardaloedd Cymreiciaf Cymru, ac yn rhan sylweddol o brif gadarnle’r Gymraeg y mae’r rhan fwyaf ohono yng 
Ngwynedd. 
 
Wrth edrych ar yr ynys yn ei chyfanrwydd, mae’n ymddangos na fu newid mawr rhwng 2001 a 2011. Bychan iawn yw’r gostyngiad o fymryn 
dros 400 yn y niferoedd sy’n gallu siarad Cymraeg yn ystod y ddegawd, ond mae’r gostyngiad yn y ganran yn dangos parhad tueddiad cyson 
dros y 50 mlynedd ddiwethaf. Mae sir lle’r oedd tri chwarter y boblogaeth yn siarad Cymraeg yn 1961 bellach heb fod â llawer mwy hanner ei 
phoblogaeth yn gallu siarad yr iaith. 
 
Bu gostyngiad sylweddol yn y niferoedd sy’n gallu siarad Cymraeg yng Nghaergybi a’r cyffiniau. Mewn gwirionedd roedd y gostyngiad o bron i 
500 yn y dref ei hun yn fwy na’r gostyngiad dros yr ynys gyfan, gyda chynnydd bach yn y niferoedd yma ac acw yng ngweddill yr ynys yn 
gwrthweithio hyn. Mae Caergybi hefyd yn wahanol i weddill yr ynys yn yr ystyr fod cyfran llawer uwch o’r boblogaeth wedi eu geni yng 
Nghymru. Wrth edrych ar batrymau oedran, daw’n amlwg hyn a welwn yn y dref yw dirywiad yn yr iaith ymysg y boblogaeth gynhenid yn 
hytrach nag effeithiau mewnfudo. 
 
Ar y llaw arall, mae dylanwad mewnfudo’n amlwg iawn ar hyd y rhan fwyaf o arfordir yr ynys, gyda dros 40% o’r boblogaeth wedi cael eu geni y 
tu allan i Gymru mewn llawer i ardal.  
 
Er bod bron iawn i dri chwarter poblogaeth mewndirol yr ynys yn gallu siarad Cymraeg, a’r niferoedd wedi codi fymryn bach, mae’r ganran 
wedi gostwng 3.6 pwynt canran ers 2001. Mae gostyngiadau sylweddol wedi bod yn llawer o’r pentrefi, ac mae’r ffigurau’n awgrymu bod 
hynny’n rhannol o ganlyniad i bobl leol Gymraeg eu hiaith yn symud i Langefni a phobl ddi-Gymraeg o’r tu allan yn symud i mewn iddynt. 
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Nid yw’r Gymraeg ym Môn cyn gryfed at yw yng Ngwynedd, y sir agosaf ati, a’r unig sir sy’n ffinio â hi. Mae’r ganran o blant, yn enwedig rhai 3-
4 oed, yn ymddangos yn siomedig o isel, er ei fod bron union yr hyn oedd yn 2001. 
 
Er bod mwyafrif llethol – 78.2% - y bobl a aned yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg, mae hyn yn 2 bwynt canran yn is na’r hyn oedd yn 2001. 
Mae’n debyg mai yn ardal Caergybi y digwyddodd y rhan fwyaf o’r dirywiad hwn. Mae patrwm ieithyddol digon tebyg i’w weld ar waith ym 
Mangor hefyd, ond gan fod Môn yn sir llawer llai ei phoblogaeth na Gwynedd, mae Caergybi’n dylanwadu’n drymach ar ffigurau gweddill yr 
ynys. 
 
Fel yng Ngwynedd, mae tua thraean o boblogaeth yr ynys wedi eu geni y tu allan i Gymru, a’r cyfrannau’n llawer uwch ymhlith pobl dros 50. 
Canran isel o’r bobl sy’n gallu siarad Cymraeg. 
 
Deil Llangefni i fod yn un o drefi Cymreiciaf Cymru, ac mae’r ganran sy’n gallu siarad Cymraeg yno yn uwch nag yn unman arall ac eithrio 
Caernarfon a’r cyffiniau. Er bod canrannau uchel yn gallu siarad Cymraeg yn y pentrefi cyfagos, maent yn is nag yn y dref ei hun. 
 
O edrych ar dueddiadau’r 50 mlynedd ddiwethaf, yr hyn sydd wedi digwydd yw bod cynnydd yn y boblogaeth yn arwain at leihad yn y 
canrannau sy’n siarad Cymraeg. Gellid dadlau bod yr iaith wedi dal ei thir yn bur dda hyd yma o ystyried graddau’r mewnfudo o’r tu allan i 
Gymru. Ar y llaw arall, gallai cynnydd pellach yn y boblogaeth fod yn fygythiad gwirioneddol i’r Gymraeg mewn sawl rhan o’r ynys. 


