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CRYNODEB GWEITHREDOL
Pwrpas y papur hwn yw edrych ar yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant ym Mhowys. Mae’n ystyried
polisi a chyd-destun lleol, y ffactorau sy’n sbarduno newid a materion allweddol ynghyd â
pholisïau presennol y Cynllun Datblygu Unedol a ddefnyddir i lunio amcanion a pholisïau
priodol a’r fframwaith monitro i’w cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol.
Mae Cyngor Sir Powys o’r farn bod yr iaith Gymraeg a’i diwylliant cysylltiedig yn rhan bwysig
ac annatod o fywyd y gymuned ym Mhowys. O ran y diwylliant, mae gan Bowys nifer o
gyfleusterau a dynodiadau tir pwysig ar draws y sir i warchod a gwella’r diwylliant Cymraeg.
Mae siaradwyr Cymraeg ar drai ar draws y sir gyda’r ganran o siaradwyr Cymraeg ym
Mhowys (18.6%) 2.49% yn is nag yn 2001 (21.1%). Lleolir cadarnleoedd y Gymraeg (h.y.
Ardaloedd Cynghorau Cymuned lle mae 25% neu fwy o’r bobl (+3 oed) yn siarad Cymraeg)
yn bennaf yng ngogledd a de-orllewin y Sir.
Dyma rai o’r materion allweddol a nodir gan y papur hwn:
• Sut y gall y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) gyfrannu at hyrwyddo’r defnydd o’r
Gymraeg a gwarchod ei diwylliant; a
• Pa fesurau ychwanegol y gellir eu defnyddio i warchod y Gymraeg a’i Diwylliant yng
Nghadarnleoedd y Gymraeg.
Mae’r papur hwn hefyd yn adolygu polisïau presennol y CDU ar yr iaith Gymraeg a’i
Diwylliant, yn enwedig yng ngoleuni cyflwyno Nodyn Cyngor Technegol 20 – Cynllunio a’r
Iaith Gymraeg (2013).
Mae dull y CDLl o ddelio â’r Iaith Gymraeg a’i Diwylliant yn cynnwys yr elfennau allweddol
isod:
• Amcan sy’n cydnabod yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant;
• Darparu ystod o bolisïau yn y CDLl i gefnogi’r Iaith Gymraeg a'i Diwylliant ar draws y
Sir gyfan. Mae’r dull hwn yn cynnwys:
o Sicrhau darpariaeth, cyflenwad a dewis o dai priodol (gan gynnwys ystyried
anghenion lleol, tai fforddiadwy a datblygu'n raddol fesul cyfnod) fel bod
siaradwyr Cymraeg yn gallu byw ac aros yn eu cymunedau;
o Sicrhau darpariaeth a chyfleoedd cyflogaeth a manwerthu priodol i greu a
chynnal economïau lleol cryf (ac arallgyfeirio gwledig) fel bod siaradwyr
Cymraeg yn gallu gweithio lle maent yn byw a thrwy hynny’n cynorthwyo i atal
pobl (yn enwedig pobl ifanc) rhag symud i ffwrdd o’r rhanbarth;
o Gwarchod yr amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys gwarchod adeiladau
diwylliannol a henebion Cymreig pwysig; a
o Sicrhau darpariaeth briodol o gyfleusterau cymunedol er mwyn cynnal
mynediad at y cyfleusterau presennol fel llwyfan i sicrhau lles cymdeithasol a
chorfforol siaradwyr Cymraeg. Mae’r mannau cyfarfod a’r sefydliadau hyn yn
rhoi cyfle i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol ac i siarad
Cymraeg mewn cymunedau Cymraeg.
• Polisi lle byddai’n ofynnol i gynigion datblygu penodol, a fyddai’n cael eu hystyried i
fod ar raddfa a allai effeithio ar gadarnleoedd y Gymraeg, gael eu hystyried yn
briodol. Mae’r polisi hwn yn gofyn bod datblygiadau ar raddfa fawr (tai, manwerthu a
datblygiadau eraill sylweddol eu maint) yn cynnwys mesurau lliniaru’n unol â Pholisi
DM3 – Ymrwymiadau Cynllunio. Bydd manylion y mesurau lliniaru’n cael sylw yn y
Canllawiau Cynllunio Atodol – Ymrwymiadau Cynllunio a gallent gynnwys, er
enghraifft, cyrsiau cynefino iaith a gwersi iaith i staff, neu gymorth a chyllid ar gyfer
rhaglenni / prosiectau iaith a diwylliannol i annog pobl i ddefnyddio’r iaith.
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1.0
Rhagarweiniad
1.1
Mae canllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol yn
cynnwys, ym Mharagraff 4.3 Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru: Polisi ar Baratoi Cynlluniau
Datblygu Lleol (LlC, 2005), mae’n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol baratoi, cynnal neu
gael mynediad at y wybodaeth ddiweddaraf am ddigon o agweddau ar nodweddion
economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol eu hardal i sicrhau bod polisïau a chynigion ei
gynllun datblygu’n seiliedig ar ddealltwriaeth drylwyr o anghenion, cyfleoedd a
chyfyngiadau’r ardal.
1.2
Mae’r papur hwn felly’n un o gyfres o bapurau pwnc sy’n cael eu paratoi gan Gyngor
Sir Powys fel rhan o’i waith yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol Powys. Amcanion y papurau
hyn felly yw:
• Rhoi crynodeb o’r polisïau a’r strategaethau ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol
fydd yn dylanwadu ar ddatblygu Cynllun Datblygu Lleol Powys.
• Rhoi crynodeb o’r dystiolaeth bresennol ar gyfer y pwnc;
• Nodi negeseuon allweddol sy’n codi o’r adolygiad polisi ac o’r dystiolaeth;
• Nodi materion allweddol sy’n codi o’r newydd; a
• Adolygu polisïau Cynllun Datblygu presennol (CDU) Powys ar y pwnc.
1.3
Er bod pob papur pwnc a gynhyrchir yn canolbwyntio ar thema wahanol, maent yn
gydgysylltiedig a, gyda’i gilydd, yn rhoi trosolwg strategol ar y materion fydd yn cael sylw yn
y Cynllun Datblygu Lleol.
1.4
Mae Papur Pwnc Drafft CDLl Powys ar yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant, Ebrill 2012, yn
rhoi gwybodaeth gefndir am yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant ym Mhowys ar y pryd. Yn dilyn
paratoi papur pwnc 2012, cafodd Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20 – Cynllunio a’r Iaith
Gymraeg (2013) ei gyflwyno. Mae’r TAN hwn yn cefnogi dull mwy diweddar o ystyried y
Gymraeg o ran ei pherthynas â chynllunio defnyddio tir ac yn cael ei ystyried yn y papur
pwnc mwy diweddar hwn.
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2.0
Polisi Cenedlaethol a Rhanbarthol
2.1
Rhagarweiniad
2.1.1 Mae’n hanfodol bod unrhyw bolisïau a chynigion yng Nghynllun Datblygu Lleol
Powys sy'n ymwneud â’r Iaith Gymraeg a’i Diwylliant yn gyson ac integredig â deddfwriaeth,
rheoliadau, cynlluniau a strategaethau Ewropeaidd, Cenedlaethol a Rhanbarthol. Felly,
mae’r rhan yma o’r papur pwnc yn bwrw trosolwg ar y cyd-destun polisi cenedlaethol a
rhanbarthol hwn ac yn tynnu sylw at rai o’r negeseuon mwyaf perthnasol ar gyfer paratoi
Cynllun Datblygu Lleol Powys.
2.2
Polisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 7 (Gorffennaf 2014)
2.2.1 Mae Rhan 4.13 o Bolisi Cynllunio Cymru – Cefnogi’r Iaith Gymraeg, yn ei gwneud yn
ofynnol i awdurdodau lleol ystyried a oes ganddynt gymunedau lle mae defnyddio’r Gymraeg
yn rhan o'u gwneuthuriad cymdeithasol, ac os oes a yw’n briodol bod hyn yn cael ei ystyried
wrth lunio polisïau ar ddefnyddio tir.
2.2.2 Mae hefyd yn nodi pa mor bwysig yw darparu dosbarthiad eang o dai a chyflwyno
datblygiadau tai’n raddol heb erydu sefyllfa’r Iaith Gymraeg. Gellir gwneud hyn drwy bolisïau
cynllun datblygu priodol sy’n rhoi sylw i raddfa, lleoliad a chyflwyno datblygiad newydd yn
raddol, a thrwy bolisïau ar dai fforddiadwy. Yn olaf, mae’n nodi na ddylai polisïau geisio
cyflwyno unrhyw elfen o wahaniaethu rhwng unigolion ar sail eu gallu ieithyddol, ac na
ddylent geisio rheoli meddiannaeth o dai ar seiliau ieithyddol.
2.3
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg (2013)
2.3.1 Pwrpas TAN 20 yw rhoi canllawiau ar sut y mae’r system gynllunio ystyried
goblygiadau’r Iaith Gymraeg wrth baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol, gan gynnwys rolau
pwysig y Cynllun Integredig Unigol ac Arfarniad Cynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Lleol.
Mae’r dull hwn yn wahanol i’r TAN 20 blaenorol (2000).
2.3.2 O ran Arfarniad Cynaliadwyedd mae’r TAN yn ei gwneud yn ofynnol, lle mae cynllun
integredig unigol wedi nodi bod angen gwarchod a / neu wella’r iaith Gymraeg fel mater o
flaenoriaeth mewn ardal, bod y CDLl yn ystyried y flaenoriaeth hon cyn belled ag y bo’n
berthnasol i ddefnyddio’r tir drwy broses yr Arfarniad Cynaliadwyedd.
2.3.3 Mae’n ofynnol hefyd, lle mae’r iaith Gymraeg wedi’i nodi fel blaenoriaeth, bod angen
ei hystyried yn ystod y broses o baratoi’r cynllun a chynnwys mesurau lliniaru a monitro.
2.4
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20 Canllawiau Ymarfer (2014)
2.4.1 Cynhyrchwyd y canllawiau hyn i gynorthwyo awdurdodau cynllunio lleol i ystyried
materion iaith Gymraeg wrth baratoi, monitro ac adolygu Cynlluniau Datblygu Lleol. Mae'n
cynnwys canllawiau ar sut y dylid ymgorffori ystyriaethau iaith Gymraeg yn yr Arfarniad
Cynaliadwyedd. Mae hefyd yn rhoi rhestr ddangosol o ddata perthnasol a allai fod yn
dystiolaeth gychwynnol ar yr iaith Gymraeg yn ardal y cynllun. Mae’n nodi y bydd angen i
awdurdodau cynllunio lleol ddadansoddi ac ystyried goblygiadau’r data hwn a llunio
amcanion a pholisïau priodol a mesuradwy.
2.5
Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen (2005)
2.5.1 Mae’r papur hwn yn cynrychioli cydymdrechion yr holl bartneriaid sydd â diddordeb
mewn ennill dealltwriaeth well o’r berthynas rhwng cynllunio defnyddio tir a’r Iaith Gymraeg
er mwyn hybu lles yr iaith a chymeriad diwylliannol cymunedau lleol.
Mae’n rhoi cyngor ar sut i adnabod a oes gan Awdurdodau Lleol Ardaloedd Ieithyddol
Sensitif yn eu hardaloedd. Mae’n dweud hefyd, i gynorthwyo gyda’r dadansoddiad hwn,
cynigir bod Awdurdodau Cynllunio Lleol yn diffinio Ardaloedd Ieithyddol Sensitif yn eu
hardaloedd ar sail a yw 25% neu fwy o’u hardaloedd Cynghorau Cymuned yn siarad
Cymraeg ar sail Cyfrifiad 2001.
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2.6
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2 – Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006)
2.6.1 Mae’r canllawiau hyn yn diffinio tai fforddiadwy i bwrpas y TAN hwn ac yn rhoi cyngor
i awdurdodau cynllunio lleol ar sut i benderfynu beth sy’n fforddiadwy. Mae’r TAN yn ei
gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol gynnwys targed tai fforddiadwy yn y cynllun datblygu
sy’n seiliedig ar yr angen am dai a nodwyd yn yr asesiad o’r farchnad dai leol, ac yn nodi sut
y bydd y targed yn cael ei gyflawni a’r trefniadau ar gyfer monitro. Mae’r TAN hwn yn rhoi
canllawiau ar sicrhau a darparu tai fforddiadwy i bobl leol neu i gwrdd ag angen lleol ac, felly,
wedi’i gysylltu’n agos i’r ddarpariaeth dai mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith.
2.7
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6 – Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig
Cynaliadwy (2010)
2.7.1 Mae TAN 6 yn rhoi canllawiau ymarferol ar gyfer rôl y system gynllunio mewn cefnogi
darparu cymunedau gwledig cynaliadwy. Mae’n rhoi canllawiau ar sut y gall y system
gynllunio gyfrannu at economïau gwledig cynaliadwy, tai a gwasanaethau gwledig ac
amaethyddiaeth gynaliadwy. Fel Nodyn sy’n benodol berthnasol i Ddatblygu Twristiaeth,
mae TAN 6 yn annog ffermydd i arallgyfeirio ac yn ystyried ailddefnyddio a throsi adeiladau
gwledig.
2.7.2 Yn ôl Rhan 3.1.2 dylai’r cynllun datblygu hwyluso arallgyfeirio’r economi wledig drwy
ddarparu ar gyfer anghenion diwydiannau gwledig traddodiadol a busnesau newydd a
lleihau'r effeithiau ar y gymuned a’r amgylchedd lleol ar yr un pryd. Mae’r TAN hwn yn
berthnasol oherwydd ei fod yn cefnogi datblygu cynaliadwy mewn cymunedau gwledig yng
Nghymru sy’n fwy tebygol o gynnwys niferoedd uchel o siaradwyr Cymraeg mewn rhannau o
Bowys.
2.8
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 23: Datblygu Economaidd (2014)
2.8.1 Mae’r TAN hwn yn rhoi cyngor ar y polisi cynllunio cenedlaethol ar ddatblygu
economaidd fel y nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru. Mae’r TAN yn rhoi canllawiau i
awdurdodau lleol ar ddatblygu amcanion cynllunio economaidd lefel uchel, ar asesu
manteision datblygiadau newydd i’r economi, datblygu economaidd a’r economi wledig,
paratoi tystiolaeth ar gyfer CDLl, creu gweledigaeth datblygu economaidd ar gyfer Cynllun
Datblygu Lleol a phenderfynu ar gyflenwad tir ar gyfer cyflogaeth.
2.9
2.9.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) a gyflwynwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru:
Yn rhoi statws swyddogion i’r iaith Gymraeg yng Nghymru;
Yn darparu ar gyfer sefydlu Cyngor Partneriaeth y Gymraeg;
Yn sefydlu rôl Comisiynydd y Gymraeg;
Yn darparu ar gyfer hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg;
Yn darparu ar gyfer gosod safonau ar yr Iaith Gymraeg;
Yn sefydlu’r egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn ddim llai ffafriol na'r Saesneg;
Yn darparu ar gyfer ymchwilio i achosion o ymyrryd â’r rhyddid i ddefnyddio’r
Gymraeg;
Yn sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg; ac
Yn dileu Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

2.10 Iaith Fyw: Iaith Byw - Strategaeth y Gymraeg 2012 tan 2017 ac Iaith Fyw - Iaith
Byw - Datganiad Polisi Symud Ymlaen (2014)
2.10.1 Mae’r strategaeth hon yn cefnogi gweledigaeth y llywodraeth ar gyfer gweld y
Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru. Ei nod yw gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n siarad ac yn
defnyddio’r iaith. Mae’n disodli Iaith Pawb a gyhoeddwyd yn 2003. I gyd-fynd â’r Strategaeth
mae datganiad polisi sy’n ystyried y Gymraeg a’r economi, cynllunio strategol ar gyfer y
Gymraeg a’r Gymraeg yn y gymuned.
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2.11 Cynllun Gofodol Cymru: Pobl, Lleoedd, Dyfodol (2004) a Diweddariad ar
Gynllun Gofodol Cymru 2008
2.11.1 Yn ôl Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, rhaid i awdurdodau cynllunio lleol,
wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ystyried Cynllun Gofodol Cymru. Mae
Diweddariad 2008 i Gynllun Gofodol Cymru’n diweddaru’r Cynllun o’i ffurf wreiddiol a
fabwysiadwyd yn 2004. Mae’n adlewyrchu ffactorau newydd sy’n sbarduno newid (gan
gynnwys Cymru’n Un a’i bolisïau allweddol) a’r maes gwaith a ddatblygodd yn dilyn
cyhoeddi’r cynllun gwreiddiol. Mae ei ddull yn cyfuno gweithgareddau cenedlaethol,
rhanbarthol a lleol ar draws sefydliadau a therfynau gweinyddol ac yn rhannu Cymru’n
chwech is-rhanbarth. Mae Powys yn gorwedd yn ‘Ardal Cynllun Gofodol Canol Cymru’ ac
eithrio ardal Ystradgynlais yn ne’r Sir sy’n gorwedd yn 'Ardal Cynllun Gofodol Bae Abertawe
– Y Glannau a Chymoedd y Gorllewin’.
2.11.2 Mae Strategaeth Ardal Cynllun Gofodol Canol Cymru’n darparu model datblygu
cynaliadwy sy’n nodi’n fras y prif aneddiadau a'r canolfannau a’r clystyrau fel canolbwyntiau
ar gyfer twf a buddsoddiad ar sail y cynllun. Mae prif aneddiadau, canolfannau a chlystyrau
Powys yn cynnwys clwstwr Llandrindod a chlwstwr Cwm Hafren gyda’r Drenewydd wedi’i
hadnabod fel prif anheddiad.
2.11.3 Dywed Cynllun Gofodol Cymru fod gan y Gymraeg rôl bwysig i’w chwarae yn ein
cymunedau ac y dylid ei hyrwyddo fel un o nodweddion cadarnhaol yr ardal. Un o
flaenoriaethau allweddol y Cynllun yw datblygu Ardal y Cynllun Gofodol yn unol â
gweledigaeth Iaith Pawb o greu cymdeithas ddwyieithog fodern.
Mudiadau / Mentrau Iaith Gymraeg
2.12 Menter Iaith/ Menter Iaith Maldwyn a Menter Brycheiniog a Maesyfed
2.12.1 Mae Menter Iaith Maldwyn a Menter Brycheiniog a Maesyfed yn ddwy o’r 24 o
fentrau iaith dros Gymru gyfan. Nod y mentrau iaith hyn yw hyrwyddo a chynyddu’r defnydd
o’r Gymraeg yng nghymunedau de Powys. Maent yn rhoi cyngor, yn cefnogi unigolion,
sefydliadau a busnesau yn yr ardal a hefyd yn trefnu gweithgareddau i godi proffil y
Gymraeg.
2.13 Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
2.13.1 Mae Cymdeithas yr Iaith yn ymgyrchu dros hawl y Cymry i ddefnyddio’r Gymraeg ym
mhob agwedd ar eu bywydau. Mae ei hymgyrchoedd diweddaraf yn cynnwys statws
swyddogol i’r iaith o dan Fesur y Gymraeg a sefydlu coleg addysg uwch cyfrwng Cymraeg
(Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol).
2.14 PartnerIAITH Aman Tawe
2.14.1 Mae’r bartneriaeth iaith hon yn gweithio yn ardal Ystradgynlais ym Mhowys a hefyd
mewn rhannau o Sir Gâr a Chastell Nedd Port Talbot. Mae’n gweithio i hyrwyddo a
chynyddu’r defnydd o'r Gymraeg yn yr ardal honno.
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3.0
Cyd-destun Polisi Lleol
3.1
Rhagarweiniad
3.1.1 Fel cynllun defnyddio tir gofodol, bydd angen i Gynllun Datblygu Lleol Powys fod yn
gyson ac integredig â chynlluniau a strategaethau eraill a baratowyd ar gyfer y Sir, a
thrafodir y pwysicaf o’r rhain yn yr adran hon.
3.2
Cynllun Powys Yn Un: Cynllun Cyflawni Unigol i Bowys (2014 – 2017)
3.2.1 Cynllun Powys Yn Un yw Cynllun Integredig Unigol y Cyngor. Roedd Mesur
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn rhoi dyletswydd ar bob Cyngor yng Nghymru i baratoi
Strategaeth Gymunedol ar gyfer hyrwyddo a gwella lles economaidd, cymdeithasol ac
amgylcheddol eu hardaloedd, a chyfrannu at gyflawni datblygu cynaliadwy yn y DU.
Yn 2014, am y tro cyntaf, unodd Gyngor Powys ei gynllun gwella (Cynllun Newid Powys
oedd yr enw blaenorol ar hwn) yn Gynllun Powys Yn Un. Cafodd hyn ei wneud fel bod
partneriaid strategol yn gallu gweithio’n well gyda’i gilydd er lles y sir. Drwy gynhyrchu
cynllun cydlynol, bydd preswylwyr yn cael gwybod beth sy’n cael ei gynllunio a pha
ganlyniadau y medrant ddisgwyl eu gweld os cyflawnir y blaenoriaethau.
3.2.2 Mae’r cynllun yn nodi’r blaenoriaethau ar gyfer gwella fydd yn tywys gwaith y
partneriaid strategol tan 2017 o leiaf yng nghyswllt iechyd a gofal cymdeithasol integredig i
oedolion, plant a phobl ifanc, trawsnewid dysgu a sgiliau, cymunedau cryfach, mwy diogel ac
economaidd hyfyw a gwasanaethau cyhoeddus ariannol gytbwys a ffit i’r pwrpas.
3.2.3 Mae cydraddoldeb wedi’i nodi fel un o egwyddorion arweiniol y cynllun ac, o ran y
Gymraeg, mae’r adran hon yn nodi ein hymrwymiad i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn
gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd, ac wrth i ni gyfrannu at greu Cymru sy’n
wirioneddol ffyniannus, gynhwysol a dwyieithog a chefnogi’r ardaloedd hynny lle mai’r
Gymraeg yw iaith y gymuned.
3.3
Strategaeth Adfywio Powys 2011
3.3.1 Mae Strategaeth Adfywio Powys yn canolbwyntio ar naw thema allweddol sy’n
adlewyrchu anghenion strategol y Sir.
Mae Amcan 7 y Cynllun: Powys Ddiwylliannol, yn nodi y bydd Powys wedi’i chysylltu’n
gadarnhaol ag allbwn ei hymdrechion artistig a diwylliannol a bywiogrwydd y Gymraeg.
3.4
Cynllun Iaith Gymraeg Powys
3.4.1 Mae Cyngor Sir Powys wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth ymdrin â busnes
cyhoeddus, yn trin yr Iaith Gymraeg a’r Iaith Saesneg yn gyfartal.
Mae’r Cynllun hwn yn egluro sut y bydd y Cyngor yn rhoi’r egwyddor hon ar waith wrth
ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd ym Mhowys.
3.5
Cynllun Datblygu Unedol Powys (CDU) 2001 - 2016
3.5.1 Mae CDU Powys yn tywys datblygu ym Mhowys. Mae’n darparu fframwaith polisi ar
gyfer blaengynllunio a chynigion cadarnhaol a dyrannu tir ar gyfer datblygu yn y dyfodol ac
yn egluro ar ba sail y gellir gwneud penderfyniadau rheoli datblygu cyson.
3.5.2 Mae’r cynllun yn nodi bod gwarchod yr Iaith Gymraeg yn fater polisi pwysig ac yn
nodi bod y Gymraeg yn ystyriaeth bwysig wrth baratoi’r CDU a’r polisi aneddiadau, gan
geisio sicrhau bod cymunedau penodol ar draws y Sir, ac yn enwedig mewn ardaloedd
gwledig, yn parhau i fod yn hyfyw. Mae’n cynnwys un polisi sy’n benodol i’r Iaith Gymraeg a’i
Diwylliant sef Polisi GP5 – Yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant. Trafodwn y polisi hwn yn fwy
manwl yn Adran 8 y papur hwn.
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4.0
Yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant ym Mhowys – Cyd-destun Lleol
4.1
Rhagarweiniad
4.1.1 Mae nifer y bobl sy’n adnabod eu hunain fel siaradwyr Cymraeg ar drai drwy Gymru.
Ym 1911, roedd 977,000 o siaradwyr Cymraeg 3+ oed yng Nghymru. Ers hynny, mae
siaradwyr Cymraeg wedi bod ar drai, gan ostwng i 504,000 o bobl ym 1981. Rhwng 1981 a
2001, cynyddodd ganran y siaradwyr Cymraeg o 20.5% i 21.1%, cyn gostwng eto rhwng
2001 a 2011 i 18.6%1 Roedd y gostyngiad hwn wedi digwydd oherwydd newidiadau
demograffig yn y boblogaeth (gan gynnwys llai o blant, mwy o bobl hŷn ac oherwydd colli
cohortau hŷn gyda lefelau uwch o Gymraeg), allfudo a newidiadau i sgiliau pobl rhwng y
cyfrifiadau.2
4.1.3 Mae Cyngor Sir Powys o’r farn bod yr iaith Gymraeg a’i diwylliant cysylltiedig yn rhan
bwysig ac annatod o fywyd y gymuned ym Mhowys. Mae’r Awdurdod yn cefnogi ac annog
defnyddio’r Gymraeg drwy ddarparu gwasanaethau a llawer o weithgareddau eraill a thrwy
weithredu polisi dwyieithrwydd ar gyfer rhedeg pethau o ddydd i ddydd. Mae’r adrannau
canlynol yn rhoi gwybodaeth am gyd-destun lleol yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant yn y sir.
4.1.4 Defnyddiwyd ystod eang o ystadegau a gwybodaeth i ystyried y Gymraeg ym
Mhowys yn yr adrannau canlynol. Maent yn cynnwys data Cyfrifiadau (1991, 2001 a 2011),
Ystadegau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a chan Lywodraeth Cynulliad Cymru, o
Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, data a dadansoddiadau gan Swyddog Datblygu
Iaith Gymraeg Dros Dro’r Cyngor a’r Cydgysylltydd Partneriaeth Ysgolion ac Addysg
Gymraeg ac o’r Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg a baratowyd gan Fenter Iaith Castell-nedd
Port Talbot.
4.2
Y Diwylliant Cymraeg
4.2.1 Mae gan Bowys nifer o gyfleusterau a dynodiadau tir pwysig ar draws y sir sy’n ceisio
gwarchod a gwella’r diwylliant Cymraeg. Mae’r rhain yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i
Warchodfa Biosffer Dyffryn Dyfi, Cae Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru ac amryw o
wahanol Neuaddau Cymuned, Tref a Phentref, Theatrau ac adeiladau crefyddol a
diwylliannol.
4.2.2 Cafodd Warchodfa Biosffer Dyffryn Dyfi'r Cenhedloedd Unedig ei dynodi yn 2009 ar
ôl cael ei chydnabod yn ffurfiol gan UNESCO. Ei phwrpas yw:
hyrwyddo datblygu
cynaliadwy ar sail ymdrechion cymunedol lleol a gwyddoniaeth gadarn. Mae biosffer Dyfi’n
ymestyn dros ardal o 759 cilomedr sgwâr. Mae peth o’r ardal hon y tu allan i Bowys ac wedi’i
lleoli o fewn awdurdodau cyfagos Ceredigion, Parc Cenedlaethol Eryri a Gwynedd. Mae’r
ardaloedd ym Mhowys yn cynnwys wardiau Machynlleth, Llanbrynmair, Glantwymyn a
Chadfarch. Mae gan Warchodfa Biosffer Dyfi amcanion allweddol. Y rhai sy’n berthnasol i’r
Iaith Gymraeg a’i Diwylliant yw:
• Cadw a gwella’r ardal fel lle gwych i fyw, gweithio a magu plant ynddi – a chreu mwy
o gyfleoedd iddynt aros yma; a
• Rhoi mwy o werth ar ein hamgylchedd naturiol ac ar yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant.
4.2.3 Mae Cae Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ganolfan bwysig sy’n cynnal nifer o
ddigwyddiadau diwylliannol bob blwyddyn. Wedi’i lleoli yn Llanelwedd, mae Cae'r Sioe yn
cynnal dros 400 o ddigwyddiadau bob blwyddyn, a’r pwysicaf o’r rhain yw Sioe Amaethyddol
Frenhinol Cymru a ddenodd dros 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ers 1989.

1

Cyfrifiad 2011: Canlyniadau Cyntaf ar yr Iaith Gymraeg ar 11 Rhagfyr 2012; ar gael yn:
http://wales.gov.uk/docs/statistics/2012/121211sb1182012en.pdf
2
Cyfrifiad 2011: Canlyniadau Cyntaf ar yr Iaith Gymraeg ar 11 Rhagfyr 2012; ar gael yn:
http://wales.gov.uk/docs/statistics/2012/121211sb1182012en.pdf
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4.2.5 Mae Neuaddau Cymuned, Tref a Phentref, Theatrau ac adeiladau crefyddol a
diwylliannol hefyd yn rhoi cyfle i gefnogi a gwarchod y Diwylliant Cymraeg. Mae’r adeiladau
hyn yn croesawu nifer o glybiau, cymdeithasau a sesiynau addoli sy’n meithrin y Gymraeg a
gweithgareddau diwylliannol Cymraeg.
4.3
Ystadegau ar y Gymraeg - Cymru
4.3.1 Yn hanesyddol, mae’r Gymraeg wedi bod ar drai ers troad y ganrif. Mae’r pwyntiau
canlynol yn crynhoi’r canlyniadau allweddol ar y Gymraeg yng Nghymru o Gyfrifiad 2011:
• Aeth canran y siaradwyr Cymraeg i lawr o 20.8% yn 2001 i 19.0% yn 2011.
• Er y cynnydd yn y boblogaeth yng Nghymru, aeth nifer y siaradwyr Cymraeg i lawr o
582,000 (2001) i 562,00 (2011).
• Er yn is nag yn 2001, roedd canran a nifer y siaradwyr Cymraeg yn 2011 yn uwch
na’r ffigurau cyfatebol ar gyfer 1991 (18.7% a 508,000 o bobl).
• Roedd y gwahaniaethau rhwng 2001 a 2011 yn amrywio'n ôl grwpiau oed. Roedd
cynnydd sylweddol yn achos plant iau (3-4 oed), mymryn o gynnydd yn achos
oedolion 20-44 oed a gostyngiad ar gyfer y grwpiau oed eraill.
• Roedd canran y bobl 3+ oed a allai siarad Cymraeg wedi gostwng yn y rhan fwyaf o’r
Ardaloedd Awdurdod Lleol. Roedd y gostyngiad mwyaf yn yr ardaloedd gyda'r
canrannau uchaf o Siaradwyr Cymraeg.
• Yn 2011 nid oedd gan bron i 73.3% o’r boblogaeth unrhyw sgiliau iaith Gymraeg, sy’n
gynnydd o 71.6% yn 2001.3
4.3.2 Mae’r tabl canlynol yn rhoi crynodeb o Siaradwyr Cymraeg yng Nghymru yn yr
Ardaloedd Awdurdod Unedol. Dengys ganrannau’r ystadegau Siaradwyr Cymraeg o
Gyfrifiadau 2001 a 2011.

3

Cyfrifiad 2011: Canlyniadau Cyntaf ar yr Iaith Gymraeg, 11 Rhagfyr 2012; ar gael yn:
http://wales.gov.uk/docs/statistics/2012/121211sb1182012en.pdf
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Ffigwr 1 Y Ganran o Siaradwyr Cymraeg yn ôl Awdurdod Unedol (3+ oed)
% Siaradwyr Cymraeg
Awdurdodau Unedol 2001
2011
Newid
Safle
Ynys Môn
60.1%
57.2%
-2.91%
2
Blaenau Gwent
9.5%
8%
-1.62%
22
Pen-y-bont ar Ogwr
10.8%
9.7%
-1.04%
19
Caerffili
11.2%
11.2%
0.03%
14
Caerdydd
11.0%
11.1%
0.01%
15
Sir Gâr
50.3%
43.9%
-6.37%
4
Ceredigion
52.0%
47.3%
-4.68%
3
Conwy
29.4%
27.4%
-2.05%
5
Sir Ddinbych
26.4%
24.6%
-1.81%
6
Sir y Fflint
14.4%
13.2%
-1.20%
10
Gwynedd
69.0%
65.4%
-3.64%
1
Merthyr Tudful
10.2%
8.9%
-1.34%
21
Sir Fynwy
9.3%
9.9%
0.57%
17
Castell-nedd Port
Talbot
18.0%
15.3%
-2.66%
9
Casnewydd
10.0%
9.3%
-0.67%
20
Sir Benfro
21.8%
19.2%
-2.51%
7
Powys
21.1%
18.6%
-2.49%
8
Rhondda Cynon Taf
12.5%
12.3%
-0.16%
12
Abertawe
13.4%
11.4%
-1.99%
13
Bro Morgannwg
11.3%
10.8%
-0.48%
16
Torfaen
11.1%
9.8%
-1.27%
18
Wrecsam
14.6%
12.9%
-1.73%
11
Cymru
20.8%
19.0%
-1.74%
Ffynhonnell: Cyfrifiadau Poblogaeth 2001 a 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol ©
Hawlfraint y Goron.
4.3.3 Dengys y tabl bod lleihad wedi bod yn y ganran o siaradwyr Cymraeg ar draws y
rhan fwyaf o Ardaloedd Awdurdod Unedol yng Nghymru. Mae’r ganran o Siaradwyr
Cymraeg ar draws Powys wedi gostwng o 2.49% ers 2001, o 21.1% i 18.6% ac mae Powys
bellach yn yr 8fed safle allan o 22 Awdurdod Unedol. Yr Awdurdodau Unedol a welodd y
lleihad mwyaf yn nifer eu siaradwyr Cymraeg oedd Sir Gâr (-6.37%), Ceredigion (-4.68%), a
Gwynedd (-3.64%). Roedd Powys yn gyson ag awdurdodau eraill a gollodd tua 2.5%. Yr
unig ardaloedd na welodd newid sylweddol oedd Caerdydd (0.01%), Caerffili (0.03%) a Sir
Fynwy (0.57%). Mae canran y newid ym Mhowys yn cymharu â 19.3% (Cyfrifiad 1991) a
20.5% (Cyfrifiad 1981).4
4.4
Ystadegau ar y Gymraeg - Powys
4.4.1 Mae’r ystadegau’n amrywio ar draws gwahanol ardaloedd daearyddol. Paratowyd
Powys mewn Ffigurau: Cyfrifiad Iaith Gymraeg 2011 gan y Cyngor ac mae’n rhoi crynodeb
diweddar o ystadegau allweddol ar y Gymraeg ym Mhowys. Mae’n proffilio canran y newid
mewn siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 2011 yn Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Uwch,
Canol ac Is Ardaloedd Cynllunio Powys ac yn cynnwys ffigurau 2011 ar gyfer siroedd
Brycheiniog, Trefaldwyn a Maesyfed. Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael ar wefan y Cyngor.
4.4.2 Mae’r tabl canlynol yn crynhoi canran y newid yn ôl Ardaloedd Cynllunio Powys a
ddefnyddiwyd fel ardaloedd daearyddol i baratoi Cynllun Datblygu Unedol Powys.

4

Cyfrifiadau Poblogaeth 1981 a 1991 y Swyddfa Ystadegau Gwladol © Hawlfraint y Goron
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Ffigwr 2 Canran y Siaradwyr Cymraeg yn ôl Ardaloedd Cynllunio Powys (+3 oed)
Ardaloedd
Cynllunio
Powys

2001 % o
Siaradwyr
Cymraeg (+3
oed)
37
42

2001 %
Siaradwyr
Cymraeg (+3
oed)
31
38

Canran y
newid rhwng
2001 a 2011

Safle

Llanfyllin
-6
4
Llanfair
-4
3
Caereinion
Y Trallwng
13
12
-1
11
Machynlleth
56
53
-2
1
Y Drenewydd 16
16
0
6
Llanidloes
21
18
-2
5
Trefyclo
11
9
-3
14
Llanandras
11
8
-3
15
Rhaeadr
15
12
--3
9
Llandrindod
12
12
-1
10
Llanfair-ym16
15
--1
7
muallt
Aberhonddu
16
14
-2
8
Y Gelli
10
10
-0
12
Gandryll /
Talgarth
Crughywel
10
10
-1
13
Ystradgynlais 46
39
-7
2
Ffynhonnell: Cyfrifiadau Poblogaeth 2001 a 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol
© Hawlfraint y Goron.
4.4.3 Ni welodd unrhyw un o Ardaloedd Cynllunio Powys gynnydd mewn siaradwyr
Cymraeg rhwng 2001 a 2011. Arhosodd ganran y Siaradwyr Cymraeg yn y Drenewydd ac
yn y Gelli Gandryll / Talgarth yr un fath a gwelodd bob ardal arall leihad. Mae’n werth nodi
mai rhai o’r ardaloedd cynllunio gyda’r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg (Ystradgynlais,
Llanfair Caereinion a Llanfyllin) a welodd y gostyngiad mwyaf mewn siaradwyr Cymraeg.
4.4.4. Mae'r ganran o siaradwyr Cymraeg yn amrywio nid yn unig ar draws gwahanol
ardaloedd daearyddol ond hefyd ar draws gwahanol grwpiau oed. Mae’r ffigurau canlynol yn
rhoi ystadegau yn ôl grwpiau oed ar gyfer Powys.
Ffigwr 3 Canran y Siaradwyr Cymraeg yn ôl Grwpiau Oed (+3 oed) ym Mhowys
Grŵp Oed
% Siaradwyr Cymraeg
2001
2011
3-15
40.81%
39.9%
16-44
17.52%
17.6%
45-64
14.75%
12.2%
65-74
18.03%
13.3%
75+
21.16%
16.5%
Pawb 3+ oed
21.1%
18.6%
Ffynhonnell: Cyfrifiadau Poblogaeth 2001 a 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol ©
Hawlfraint y Goron.
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Ffigwr 4 Pyramid Poblogaeth o'r Ganran o Ddynion a Merched sy’n Siaradwyr
Cymraeg (3+ oed) yn ôl Grwpiau Oed ym Mhowys

Cyfrifiad 2011 – Nifer sy’n siarad Cymraeg
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
3-4
50%

40%

30%

20%

10%

0%

Dynion

10%

20%

30%

40%

50%

Merched

Ffynhonnell: Cyfrifiadau Poblogaeth 2001 a 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol
© Hawlfraint y Goron.
Ffigwr 5 Canran y Siaradwyr Cymraeg (3+ oed) yn ôl Grwpiau Oed

Cyfrifiad 2011 – Nifer sy’n siarad Cymraeg
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

85+

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0%
3-4

% y boblogaeth sy’n gallu siarad Cymraeg

50%

Oed
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Ffynhonnell: Cyfrifiadau Poblogaeth 2001 a 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol
© Hawlfraint y Goron.

Ffigwr 6 Canran y newid mewn Siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 2011

Cyfrifiadau 2001 a 2011 – Nifer sy’n siarad
Cymraeg

% y boblogaeth sy’n gallu siarad Cymraeg

60%

50%

2001

2011

40%

30%

20%

10%

0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Oed

Ffynhonnell: Cyfrifiadau Poblogaeth 2001 a 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol
© Hawlfraint y Goron.
4.4.5 Os edrychwn ar draws y gwahanol grwpiau oed, mae’r ganran uchaf o siaradwyr
Cymraeg yn y grŵp 3-15 oed (39.91%), sy’n ffigur fymryn yn is nag yn 2001 (40.89%). Os
edrychwn ar ffigurau 2011, mae canran y siaradwyr Cymraeg yn lleihau wrth i bobl
heneiddio. Mae canran y siaradwyr Cymraeg yn y grwpiau 30-75 oed yn amrywio rhwng 1015%, gyda’r ganran yn cynyddu eto fymryn yn y grwpiau oed hŷn (dros 75 oed).
4.4.6 Mae’r ganran uwch o siaradwyr Cymraeg ymhlith plant oed ysgol yn adlewyrchu’r
Gymraeg a addysgir yn yr ysgolion. Mae’r rhan fwyaf o ysgolion Powys yn ysgolion cyfrwng
Saesneg. Fodd bynnag, mae Cymraeg yn bwnc gorfodol i bob disgybl yng Nghymru tan
ddiwedd eu haddysg orfodol (16 oed), felly addysgir Cymraeg fel Ail Iaith i bob disgybl yn yr
ysgolion cyfrwng Saesneg drwy gydol eu hamser mewn addysg orfodol. Ar draws Cymru,
addysgir nifer gynyddol o ddisgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn ysgolion a lleoliadau
eraill cyfrwng Cymraeg, defnyddir y Gymraeg fel y brif iaith addysgu. Drwy wneud hyn gall
disgyblion ddod yn rhugl yn Gymraeg tra bod eu Saesneg hefyd yn parhau i wella, ac erbyn
iddynt adael yr ysgol mae’r disgyblion yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg. Ym Mhowys, mae
addysg cyfrwng Cymraeg ar gael mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, neu mewn ysgolion dwy
ffrwd, sy'n ysgolion sy’n cynnig addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg cyfrwng Saesneg a lle
mae’r rhieni’n dewis a fydd eu plant yn mynychu'r ffrwd Gymraeg neu’r un Saesneg.
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4.4.7 Er bod llawer o ysgolion a lleoliadau cyfrwng Cymraeg mewn ardaloedd sydd, yn
draddodiadol, wedi bod yn gadarnleoedd y Gymraeg, nid yw hyn yn wir bob tro. Yn wir,
daw’r rhan fwyaf o ddisgyblion sy’n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg o gartrefi
di-Gymraeg. Darperir addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ysgolion canlynol ym Mhowys:

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg:
• Ysgol Gynradd Banw, Llangadfan
• Ysgol Carno, Carno
• Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd
• Ysgol Glantwymyn, Cemmaes Road
• Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr, Cwm-twrch
• Ysgol Llanbrynmair, Llanbrynmair
• Ysgol Llanerfyl, Llanerfyl
• Ysgol Pennant, Pen-y-bont-fawr
• Ysgol Pontrobert, Pontrobert
• Ysgol y Bannau, Aberhonddu
Ysgolion Cynradd ac Uwchradd Dwy Ffrwd:
• Ysgol Feithrin a Babanod Ardwyn, Y Trallwng
• Ysgol Gynradd Llanfair-ym-muallt, Llanfair-ym-muallt
• Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Llanfair Caereinion
• Ysgol Gynradd Llanfyllin, Llanfyllin
• Ysgol Gynradd Llanrhaeadr-ym-mochnant, Llanrhaeadr-ym-mochnant
• Ysgol Yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr, Rhaeadr
• Ysgol Gynradd Pontsenni, Pontsenni
• Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth
• Ysgol Dolafon, Llanwrtyd
• Ysgol Dyffryn Trannon, Trefeglwys
• Ysgol Maesydre, Y Trallwng
• Ysgol Rhiw-Bechan, Tregynon
• Ysgol Trefonnen, Llandrindod
• Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Aberhonddu
• Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-muallt, Llanfair-ym-muallt
• Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Llanfyllin
• Ysgol Uwchradd Llanidloes, Llanidloes
• Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth
• Ysgol Uwchradd Caereinion, Llanfair Caereinion
4.4.8 Disgrifir Cynghorau Tref a Chymuned gan Lywodraeth Cynulliad Cymru fel yr
agwedd gymunedol ar lywodraethu lleol yng Nghymru. Mae dros 730 o gynghorau tref a
chymuned ar draws Cymru ac mae rhai’n cynrychioli poblogaethau o lai na 200 o bobl.
Mewn ardaloedd prin eu poblogaeth fel Powys maent yn ardaloedd ystadegol werthfawr ar
gyfer proffilio cymunedau gwledig. Mae 110 o ardaloedd cyngor cymuned ym Mhowys. Mae
gan rai ohonynt gyfrannau uwch o siaradwyr Cymraeg (e.e. Cadfarch a Glantwymyn) ac yn
cynnal eu cyfarfodydd yn Gymraeg. Mae eraill yn cynnal eu cyfarfodydd yn ddwyieithog.
4.4.9 Dengys y ffigurau canlynol y ganran o siaradwyr Cymraeg ar draws Powys yn ôl
Ardaloedd Cyngor Cymuned ar gyfer 1991, 2001 a 2011.
Dylid nodi bod yr Ardaloedd hyn wedi eu gosod yn nhrefn y canrannau uchaf o Siaradwyr
Cymraeg gan weithio i lawr i’r isaf (Cyfrifiad 2011).
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Ffigwr 7 Canran y Siaradwyr Cymraeg (3+ oed) yn ôl Ardaloedd Cyngor Cymuned
Canran o Siaradwyr Cymraeg (3+)
Ardal Cyngor Cymuned
1991
2001
2011
Cadfarch
69%
62%
64%
Banwy
60%
60%
56%
Llanerfyl
73%
57%
56%
Glantwymyn
69%
58%
53%
Llanfihangel
70%
64%
53%
Machynlleth
60%
54%
52%
Pen-y-bont-fawr
69%
55%
50%
Llanbrynmair
69%
53%
48%
Llanrhaeadr-ym-mochnant
64%
53%
43%
Ystradgynlais
60%
50%
43%
Llanwddyn
62%
60%
38%
Llangynog
64%
50%
37%
Carno
57%
45%
36%
Llanfair Caereinion
42%
38%
36%
Llangynyw
42%
41%
35%
Llanfyllin
39%
38%
34%
Crai
45%
34%
32%
Trefeglwys
46%
35%
29%
Dwyriw
30%
33%
27%
Llansilin
44%
31%
27%
Llywel
38%
29%
26%
Tawe Uchaf
41%
32%
26%
Maescar
32%
27%
24%
Meifod
20%
25%
24%
Tregynon
11%
20%
23%
Llangedwyn
28%
25%
22%
Llanidloes Allanol
29%
22%
22%
Caersws
22%
21%
21%
Ystradfellte
27%
22%
21%
Llanfechain
25%
22%
20%
Llansanffraid
18%
21%
20%
Bettws
13%
17%
19%
Llanwrthwl
11%
19%
18%
Llanwrtyd
30%
26%
18%
Manafon
15%
26%
18%
Merthyr Cynog
16%
16%
18%
Ysgir
20%
18%
18%
Llanddew
16%
17%
17%
Llangamarch
18%
20%
17%
Llangurig
23%
21%
17%
Talybont ar Wysg
11%
14%
17%
Aberhafesb
18%
14%
16%
Llanfair-ym-muallt
10%
16%
16%
Cegidfa
13%
15%
16%
Llanidloes
19%
17%
16%
Castell Caereinion
20%
17%
15%
Dunhonw
6%
9%
15%
Glasgwm
9%
11%
15%
Glyn
14%
19%
15%
16

Ardal Cyngor Cymuned
Llandinam
Llanelwedd
Y Drenewydd a Llanllwchaearn
Trallong
Treflys
Trewern
Aberhonddu
Honddu Isaf
Ceri
Llanafan-fawr
Mochdre
Penybont
St. Harmon
Abaty Cwm-hir
Cilmeri
Llandrindod
Llandrinio
Llandysilio
Llandysul
Llangors
Trefaldwyn
Nantmel
Rhaeadr
Talgarth
Y Trallwng
Aberedw
Bugeildy
Diserth a Threcoed
Felin-Fach
Ffordun gyda Thre'r Llai a Threlystan
Llanbadarn Fawr
Llanfihangel Cwmdu gyda Bwlch a
Chathedin
Llangynidr
Llanllŷr
Aberriw
Bronllys
Carreghwfa
Erwood
Gwernyfed
Llanbister
Cleirwy
Clas-ar-wy
Gelli Gandryll
Llanbadarn Fynydd
Llanddewi Ystradenni
Llangatwg
Llanigon
Llanandras
Bro Grwyne

Canran o Siaradwyr Cymraeg (3+)
1991
2001
2011
13%
16%
15%
5%
11%
15%
14%
14%
15%
19%
18%
15%
24%
18%
15%
9%
11%
15%
12%
14%
13%
7%
15%
13%
8%
11%
13%
7%
14%
13%
14%
11%
13%
8%
12%
13%
8%
16%
13%
4%
10%
12%
10%
14%
12%
11%
13%
12%
10%
13%
12%
8%
12%
12%
13%
13%
12%
8%
15%
12%
7%
12%
12%
8%
13%
12%
12%
14%
12%
8%
10%
12%
9%
13%
12%
7%
5%
11%
7%
11%
11%
8%
13%
11%
9%
11%
11%
10%
15%
11%
7%
12%
11%
6%
12%
11%
10%
8%
8%
7%
9%
10%
8%
5%
8%
10%
5%
4%
9%
6%
9%
5%
6%

13%
14%
14%
10%
9%
11%
10%
13%
12%
9%
9%
16%
5%
9%
9%
11%
9%

11%
11%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
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Canran o Siaradwyr Cymraeg (3+)
Ardal Cyngor Cymuned
1991
2001
2011
Bausley gyda Chrugion
9%
10%
8%
Crughywel
9%
10%
8%
Trefyclo
7%
12%
8%
Llangynllo
8%
9%
8%
Whitton
9%
15%
8%
Llanfair Llythynwg
12%
11%
7%
Llanfihangel Rhydieithon
8%
15%
7%
Llanfrynach
7%
11%
7%
Maesyfed
10%
8%
7%
Pencraig
7%
9%
7%
Castell Paun
6%
9%
7%
Yr Ystog
4%
7%
4%
Ffynhonnell: Cyfrifiadau Poblogaeth 2001 a 2011 y Swyddfa Ystadegau Gwladol
© Hawlfraint y Goron.
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Ffigwr 8 Map o Ganran y Siaradwyr Cymraeg yn ôl Ardaloedd Cyngor Cymuned
(Cyfrifiad 2001)
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Ffigwr 9 Map o Ganran y Siaradwyr Cymraeg yn ôl Ardaloedd Cyngor Cymuned
(Cyfrifiad 2011)
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4.4.10 Os edrychwn ar y ffigurau uchod, o’r 110 o Ardaloedd Cyngor Cymuned ym Mhowys,
cafodd saith ardal eu hadnabod i fod â mwy na 50% o siaradwyr Cymraeg yng Nghyfrifiad
2011. Mae hyn yn cymharu â 12 Ardal Cyngor Cymuned yn 2001 a 13 ym 1991. Felly hefyd,
cafodd 15 o Ardaloedd Cyngor Cymuned eu hadnabod i fod â mwy na 25% o siaradwyr
Cymraeg yng Nghyfrifiad 2011. Mae hyn yn cymharu â 27 o Ardaloedd Cyngor Cymuned yn
2001 a 28 yn 1991. Mae gan dros hanner yr holl Ardaloedd Cyngor Cymuned ym Mhowys lai
na 15% o siaradwyr Cymraeg. Mae’r mapiau’n dangos mai yn yr ardaloedd yng ngogledd a
de-orllewin Powys (h.y. Machynlleth ac Ystradgynlais) y mae’r cyfrannau uchaf o siaradwyr
Cymraeg, er bod cadarnleoedd y Gymraeg hefyd i’w cael mewn rhai ardaloedd gwledig.
4.5
Cynllun Datblygu Lleol Powys - Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg mewn
Cymunedau yng Nghwm Tawe Uchaf, Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot (Mehefin
2013)
4.5.1 Yn 2013 comisiynodd Gyngor Sir Powys Fenter Iaith Castell-nedd Port Talbot i
gyflawni Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg er mwyn goleuo’r gwaith o baratoi Cynllun
Datblygu Lleol Powys. Mae’r asesiad hwn ar gael gan y Cyngor.
4.5.2 Edrychodd yr asesiad ar gymuned yn Ystradgynlais i helpu i ddeall beth fyddai
effeithiau tebygol datblygiad tai newydd ar gymunedau Cymraeg eu hiaith (gweler Atodiad C
- Mapiau o Ardaloedd Tai Presennol a Newydd a Samplwyd o Gynllun Datblygu Lleol Powys
- Asesiad o'r Effaith ar y Gymraeg mewn Cymunedau yng Nghwm Tawe Uchaf 2013).
4.5.3 Edrychodd yr asesiad ar y gymuned arbennig hon oherwydd ei bod yn gorwedd o
fewn yr ardal sy’n cynnwys Cwmaman, Cwm Twrch a Chwm Tawe Uchaf sydd wedi eu
hadnabod gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg (bellach yn rhan o Lywodraeth Cymru) fel ardaloedd
pwysig oherwydd eu canran uchel o siaradwyr Cymraeg a bod angen cymorth arbennig
arnynt.
4.5.4
•
•
•
4.5.5
•
•
•
•

Pwrpas yr astudiaeth oedd ymchwilio i weld:
A oes canran wahanol yn defnyddio’r iaith ar aelwydydd mewn datblygiadau newydd
o'i gymharu ag aelwydydd mewn ardal dai sefydlog;
A oes unrhyw wahaniaeth rhwng yr hen ardal dai a’r ardal dai newydd o ran eu
cyfansoddiad ac o ran ymddygiad yr aelwydydd a’u defnydd o’r iaith;
Drwy drafodaethau ffurfiol â rhanddeiliaid sy’n gwasanaethu’r cymunedau, beth yw
rôl yr iaith, yr arferion presennol a’r rhagolygon ar gyfer ei hyrwyddo a’i defnyddio.
Daeth yr asesiad i’r casgliad, o ran y cwestiynau penodol a ofynnwyd uchod:
Bod cynnydd yn y ganran o bobl ifanc sy’n siarad Cymraeg, ond llai felly yn y tai
newydd.
Bod y ddwy ardal yn wahanol o ran maint a’r math o aelwydydd. Bod siaradwyr
Cymraeg yn y datblygiad newydd yn llai tebygol o ddefnyddio’r Gymraeg yn eu
bywydau beunyddiol;
Bod darpariaeth a chefnogaeth i’r iaith ond cyfyngir hyn gan yr arian sydd ar gael; a
Bod y rhan fwyaf o’r ysgolion cynradd yn yr ardal yn rhai cyfrwng Saesneg.

4.5.6 Daeth yr asesiad i’r casgliad pe bai cynigion datblygu'n debygol o effeithio ar
grynodiad lleol o siaradwyr Cymraeg, y byddai angen asesu hyn a lle bo angen lliniaru’r
effaith neu wrthod y cynigion ar sail achos cadarn dros wneud hynny.
4.6
Casgliad
4.6.1 Mae Cyngor Sir Powys o’r farn bod yr iaith Gymraeg a’i diwylliant cysylltiedig yn rhan
bwysig ac annatod o fywyd y gymuned yn y Sir.
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4.6.2 O ran y diwylliant, mae gan Bowys nifer o gyfleusterau a dynodiadau tir pwysig ar
draws y sir sy’n ceisio gwarchod a gwella’r diwylliant Cymraeg, gan gynnwys:
Cae Sioe
Amaethyddol Frenhinol Cymru ac amryw o wahanol Neuaddau Cymuned, Tref a Phentref,
Theatrau ac adeiladau crefyddol a diwylliannol.
4.6.3 Mae siaradwyr Cymraeg ar drai ar draws y sir gyda’r ganran o siaradwyr Cymraeg
ym Mhowys (18.6) 2.49% yn is nag yn 2001 (21.1%). Mae cadarnleoedd y Gymraeg wedi eu
canoli’n bennaf yng ngogledd a de-orllewin y Sir. Mae’r Ardaloedd Cyngor Cymuned sydd â
mwy na 50% o siaradwyr Cymraeg (2011) yn cynnwys Cadfarch, Llanerfyl, Banwy,
Glantwymyn, Llanfihangel, Machynlleth a Phen-y-bont-fawr. Ac eithrio Cadfarch, mae pob un
o’r Ardaloedd Cyngor Cymuned hyn wedi gweld lleihad yn y ganran o siaradwyr Cymraeg
ers 2001. Nodir hefyd bod y siaradwyr Cymraeg yn Ardaloedd Cyngor Cymuned
Llanbrynmair, Ystradgynlais, Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Llanwddyn a Llangynog wedi
gostwng o dan 50% ers 2001.
4.6.4 Cafodd 15 o Ardaloedd Cyngor Cymuned eu hadnabod i fod â mwy na 25% o
siaradwyr Cymraeg yng Nghyfrifiad 2011. Mae hyn yn cymharu â 27 o Ardaloedd Cyngor
Cymuned yn 2001. Mae gan dros hanner yr holl Ardaloedd Cyngor Cymuned ym Mhowys lai
na 15% o siaradwyr Cymraeg.
4.6.5 Yn 2013 comisiynodd Gyngor Sir Powys Fenter Iaith Castell-nedd Port Talbot i
gyflawni Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg er mwyn goleuo’r gwaith o baratoi Cynllun
Datblygu Lleol Powys. Edrychodd yr asesiad ar gymuned yn Ystradgynlais i helpu i ddeall
effeithiau tebygol datblygiad tai newydd ar gymunedau Cymraeg eu hiaith. Daeth yr asesiad
hwn i’r casgliad pe bai cynigion datblygu'n debygol o effeithio ar grynodiad lleol o siaradwyr
Cymraeg, y byddai angen asesu hyn a lle bo angen lliniaru’r effaith drwy ddulliau a gyflwynir
yn yr argymhellion ym Mhennod 8 neu wrthod y cynigion ar sail achos cadarn dros wneud
hynny.
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5.0

Bylchau Data / Gwybodaeth

5.1
Nid oes unrhyw dystiolaeth gynhwysfawr i ddweud i sicrwydd beth yw goblygiadau
datblygiadau newydd i gymunedau Cymraeg eu hiaith. Fel rheol, mae’r astudiaethau a’r
wybodaeth sydd ar gael yn rhai am gymunedau bach ac, felly, mae maint y samplau'n fach
ac yn adlewyrchu’r gymuned a astudiwyd a’r grymoedd cymdeithasol, economaidd ac
ieithyddol sy’n effeithio arnynt.
5.2
Er hynny, gellir deillio peth gwybodaeth o Asesiadau o’r Effaith ar y Gymraeg sydd
wedi eu gwneud, gan gynnwys yr Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg mewn Cymunedau yng
Nghwm Tawe Uchaf er mwyn goleuo’r gwaith o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ac
astudiaethau eraill tebyg fel yr Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg mewn Cymunedau yng
Nghwm Tawe er mwyn goleuo’r gwaith o baratoi Cynllun Datblygu Lleol Castell-nedd Port
Talbot.
5.3
Er bod y ddwy astudiaeth yn rhoi cipolwg defnyddiol i ni ar weld a fyddai datblygiad
newydd yn debygol o effeithio ar yr iaith Cymraeg, nid ydynt yn dod i gasgliadau pendant
oherwydd meintiau bach y samplau a nodweddion y cymunedau unigol a astudiwyd.
5.4
Casglodd yr Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg mewn Cymunedau yng Nghwm Tawe
Uchaf a gyflawnwyd i oleuo’r Cynllun Datblygu Lleol fod canran sylweddol is o siaradwyr
Cymraeg yn y tai newydd nag yn yr hen dai yn ardal y sampl yn Ystradgynlais ac, felly, bod
gan ddatblygiad tai mawr, newydd botensial i effeithio ar wneuthuriad cymdeithasol y
cymunedau hyn a bod angen lliniaru effeithiau datblygiad o’r fath. Cefnogir y casgliad hwn
gan astudiaeth debyg a gyflawnwyd gan Gastell-nedd Port Talbot.
5.5
Fodd bynnag mae’n bwysig nodi bod nodweddion eraill unrhyw gymuned enghreifftiol
benodol (h.y. nid dim ond dylanwad datblygiad newydd) yn chwarae rhan yn y cydbwysedd o
siaradwyr Cymraeg a siaradwyr Saesneg ac nad datblygiad newydd yw’r unig ddylanwad ar
ddirywiad yr iaith Gymraeg.
5.6
Yn y cyswllt hwn, roedd yr Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg mewn Cymunedau yng
Nghwm Tawe Uchaf a gyflawnwyd i oleuo’r Cynllun Datblygu Lleol wedi nodi nodweddion
lleol canlynol y sampl o dai, yn hen a newydd, a astudiwyd:
• Roedd y rhan fwyaf o’r ysgolion cynradd yn yr ardal yn rhai cyfrwng Saesneg;
• Roedd y bobl oedd yn byw yn y tai hŷn yn cynnwys y grŵp oed mwyaf o breswylwyr
dros 60 oed;
• Roedd y tai mwy newydd wedi eu nodweddu'n drwm gan y grŵp oed 25-29, gyda
chanrannau sylweddol uwch yn y grwpiau oed 0-16 a 17-24;
• Roedd y tai newydd yn cynnwys canran uwch o aelwydydd gyda thri neu bedwar o
bobl. Roedd 45% o'u haelwydydd yn fach, yn cynnwys un neu ddau o bobl, o’i
gymharu â 74% yn y tai hŷn;
• Roedd y rhan fwyaf o’r aelwydydd yn y tai mwy newydd yn cynnwys rhywun mewn
gwaith, tra oedd 66% o’r aelwydydd yn y tai hŷn yn cynnwys neb mewn gwaith;
• Roedd canran fechan ond arwyddocaol o bobl yn y ddau ddatblygiad yn teithio dros
21 milltir i’w gwaith;
• Nid oedd 51% o’r aelwydydd yn y tai hŷn wedi byw yn unlle arall;
• Y prif resymau a roddwyd dros symud i gartref newydd oedd symud i dŷ newydd, i
gael tŷ mwy neu i fod yn agos at deulu.
5.7
Gellir casglu felly er bod datblygiad tai newydd yn gallu dylanwadu ar gymunedau
Cymraeg eu hiaith ac y dylid mynnu ar fesurau lliniaru ar gyfer datblygiad sydd â’r potensial i
effeithio ar gymeriad cymunedau o’r fath, nid hyn yw’r unig ffactor bob tro sy’n effeithio ar y
nodweddion ieithyddol. Mae ffactorau eraill, fel demograffeg (a phoblogaeth sy’n heneiddio),
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maint aelwydydd a dewis o aelwydydd, cyflogaeth ac addysg, hefyd yn effeithio ar
gydbwysedd ieithyddol cymuned.

6.0

Ffactorau sy’n Sbarduno Newid

6.1
Rhagarweiniad
6.1.1 Mae’r ffactorau sy’n sbarduno newid yn cynnwys newidiadau demograffig, dirywiad y
diwydiannau traddodiadol, cynlluniau iaith Gymraeg a marchnadoedd tai lleol. Trafodir y
rhain isod.
6.2
Newidiadau Demograffig
6.2.1 Mae proffil demograffig y Gymru wledig, o’i chymharu â gweddill Cymru, yn hŷn ac yn
dangos tuedd tuag at boblogaeth sy’n heneiddio a hefyd, sy’n arbennig o arwyddocaol, tuag
at dan-gynrychiolaeth o bobl ifanc (15-30 oed). Mae’r newid hwn wedi’i briodoli i’r duedd
gynyddol ymhlith pobl ifanc ar ddechrau eu bywydau gwaith i adael cynefin eu cymunedau
gwledig i chwilio am gyfleoedd addysg a gwaith ehangach mewn rhannau eraill oddi mewn
a’r tu allan i Gymru. Dengys astudiaethau diweddar gan Arsyllfa Wledig Cymru fod y broses
hon yn cael ei sbarduno gan sawl ffactor, gan gynnwys cyfleoedd lleol prin ar gyfer addysg
bellach ac uwch, swyddi o ansawdd gwael, cyflogau isel, trafnidiaeth gyhoeddus anfoddhaol
a'r trafferthion a brofir gan bobl ifanc gyda dod o hyd i dai fforddiadwy. Mae colli doniau
addysgedig ifanc o’r ardaloedd gwledig o ganlyniad, ynghyd â mewnfudiad pobl hŷn i
ardaloedd gwledig, wedi ysgogi pryderon eang ynghylch dyfodol economaidd, diwylliannol a
chynaliadwyedd cymdeithasol ein cymunedau gwledig5. Mae hyn wedi effeithio ar lefelau
siarad Cymraeg.
6.3
Dirywiad y Diwydiannau Traddodiadol
6.3.1 Yn hanesyddol ychydig iawn o Bowys sydd wedi bod â diwydiannau traddodiadol lle
mai’r Gymraeg oedd y brif iaith. Fodd bynnag, gallai’r dirywiad mewn diwydiannau fel
mwyngloddio ac amaethyddiaeth ynghyd â diffyg cyfleoedd gwaith da arwain at siaradwyr
Cymraeg yn allfudo i chwilio am waith. Er enghraifft, mae’r dirywiad mewn gweithgareddau
mwyngloddio yn ardal Ystradgynlais, sy’n hanesyddol wedi cynnwys rhai o’r canrannau
uchaf o siaradwyr Cymraeg ym Mhowys, yn debygol o leihau nifer y siaradwyr Cymraeg yn y
cyffiniau hynny.
6.3.2 Mae arallgyfeirio arferion ffermio traddodiadol hefyd yn debygol o arwain at golli
cymunedau ffermio gwledig traddodiadol sy’n defnyddio'r Gymraeg. O ran cyflogaeth, mae
ffermio yng Nghymru’n ddiwydiant bach ond yn bwysig i gymunedau Cymraeg traddodiadol.
Fel mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig a gweddill yr Undeb Ewropeaidd, mae ffermio
wedi bod o dan bwysau difrifol ar draws Cymru yn y blynyddoedd diwethaf. Mae hyn wedi
arwain at ddirywiad mewn cyflogaeth, at ffermydd yn uno ac at fwy o ffermio rhan amser. Yn
enwedig, mae ffermio yng Nghymru wedi dioddef o gystadlu chwyrn gan gynhyrchwyr o
dramor ac unedau mwy mewn rhannau eraill o Brydain lle mae’r ddaearyddiaeth yn llai garw.
Bu’n rhaid i ffermwyr traddodiadol ymateb drwy geisio ychwanegu gwerth a symud tuag at
gynhyrchion mwy arbenigol uwch-farchnad. Bu’n rhaid i ffermydd hefyd arallgyfeirio i feysydd
eraill, er enghraifft twristiaeth fferm a chynhyrchu gwin6. Mae'r newid yn natur y diwydiant
amaeth yng Nghymru hefyd wedi gweld pobl yn symud i ffwrdd o arferion ffermio mwy
traddodiadol. Mae hyn, ynghyd â dirywiad cyffredinol mewn cyflogaeth, wedi effeithio ar
siarad Cymraeg.
5

Pobl Ifanc yng Nghymru Wledig, Arsyllfa Wledig Cymru 2014, ar gael yn:
http://www.walesruralobservatory.org.uk/about/our-current-research
6
Agriculture and Food – IWA, ar gael yn: http://www.clickonwales.org/wpcontent/uploads/16_Factfile_Agriculture&food.pdf
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6.4
Cynlluniau Iaith Gymraeg (gan gynnwys darpariaeth addysg a gwasanaethau
dwyieithog).
6.4.1 Ers 2000, mae Cymraeg wedi bod yn orfodol ym mhob ysgol yng Nghymru hyd at 16
oed. Mae mentrau eraill gan y llywodraeth fel Mesur y Gymraeg (Cymru) (2011) yn darparu
ar gyfer hyrwyddo a hwyluso’r Gymraeg. Mae awdurdodau llywodraeth, gan gynnwys
Cyngor Sir Powys, wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gyflawni busnes cyhoeddus
yng Nghymru, yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal. Bydd cynlluniau fel hyn
yn cynyddu’r cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ac yn helpu i wneud yr iaith yn fwy hyfyw yn
y tymor hir.
6.5
Marchnadoedd Tai Lleol
6.5.1 Mae gan farchnadoedd tai lleol oblygiadau eang i’r iaith Gymraeg. Mae prisiau tai’n
codi wedi arwain at wneud tai’n anfforddiadwy i bobl leol a gallai eu gorfodi i chwilio am
gartref fforddiadwy mewn ardaloedd y tu allan i’w cymunedau Cymraeg presennol. Felly
hefyd, er bod pobl oed ymddeol yn mewnfudo i’r Sir, ni fyddant i gyd yn dewis Powys fel lle
parhaol i fyw. Mae tai a brynir fel tai haf yn arwain at lai o dai fforddiadwy i’r bobl leol.
6.5.2 Gall cyfraddau datblygu hefyd effeithio’n andwyol ar gadarnleoedd y Gymraeg. Gallai
mewnlifiad o bobl ddi-Gymraeg gael effaith negyddol ar gymunedau Cymraeg eu hiaith.
Gallai cyflwyno datblygiad newydd yn raddol ynghyd â mesurau lliniaru priodol helpu i
wrthsefyll unrhyw effeithiau sylweddol ar gymunedau a chymeriad lleol.
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7.0

Materion Allweddol

7.1
Rhagarweiniad
7.1.1 Mae lefelau siarad Cymraeg yn amrywio ar draws y Sir, gyda mwy o’r iaith yn cael ei
defnyddio yn y gogledd-orllewin a’r de-orllewin, er bod rhai pryderon bod y defnydd ar drai
yn y cadarnleoedd traddodiadol hyn. Mae angen i’r Cynllun Datblygu Lleol ystyried sut y gall
gyfrannu at hyrwyddo’r defnydd o’r iaith a gwarchod ei diwylliant. Yn hyn o beth, mae TAN
20 yn nodi pa mor bwysig yw cynlluniau integredig unigol ac arfarniadau cynaliadwyedd i
ystyried y goblygiadau i’r iaith Gymraeg.
7.1.2 Yn TAN 20, lle mae cynllun integredig unigol wedi nodi bod angen gwarchod a / neu
wella’r iaith Gymraeg fel blaenoriaeth mewn ardal, dylai’r Cynllun Datblygu Lleol ystyried y
flaenoriaeth hon lle mae’n berthnasol i’r defnydd o dir. Er na chafodd y Gymraeg ei nodi fel
blaenoriaeth benodol gan y cynllun hwn, mae tystiolaeth arall yn awgrymu bod y Gymraeg
yn bwysig i Bowys a’i bod, mewn rhai ardaloedd, yn rhan o wneuthuriad cymdeithasol
cymunedau ym Mhowys.
7.1.3 Cafodd yr Arfarniad Cynaliadwyedd o’r CDLl ei wneud drwy ddefnyddio Offeryn
Integreiddio Cynaliadwyedd Cyngor Sir Powys. Aseswyd yr elfennau canlynol o’r CDLl:
• Amcanion a Pholisïau;
• Yr Hierarchaeth Aneddiadau (Trefi, pentrefi mawr a bach); a
• Dyraniadau safle.
7.1.4 Defnyddiwyd yr offeryn i ystyried cyfalaf amgylcheddol, seilwaith, cymdeithasol, dynol
ac ariannol, gyda chwestiynau o dan y penawdau hyn wedi eu dyfeisio i asesu sut orau i
ystyried pob elfen yn unigol. Ystyriwyd yr iaith Gymraeg o dan y pendawdau eang o gyfalaf
cymdeithasol a chymorth cymunedol a chafodd gwestiynau am yr Iaith Gymraeg a naws lle
eu cynnwys.
7.1.5 Daeth yr Arfarniad Cynaliadwyedd o’r cynllun i’r casgliad y byddai’r cynllun yn cael
effaith gadarnhaol ar gynaliadwyedd yn gyffredinol drwy ei gyfuniad o amcanion a pholisïau
priodol, hierarchaeth aneddiadau mewn haenau a thrwy ddyrannu safleoedd yn briodol.
7.1.6 O ran cymunedau Cymraeg eu hiaith, mae unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd gan
yr arfarniad ar lefel hierarchaeth aneddiadau a lefel safle yn cael eu lliniaru drwy bolisïau ac
amcanion arfaethedig y cynllun fel bod materion cynaliadwyedd penodol yn cael eu hystyried
yng ngham y cais cynllunio. Mae polisi arfaethedig DM2 (15) yn darparu ar gyfer ystyried
unrhyw effeithiau andwyol posibl ar gadarnleoedd y Gymraeg oddi wrth ddatblygiadau
newydd sy’n debygol o effeithio ar gymeriad y cymunedau hyn ac yn cynnig dull ar gyfer eu
lliniaru drwy Bolisi DM3 – Ymrwymiadau Cynllunio, lle bo hynny’n briodol.
7.1.7 Mae’r materion allweddol fel y nodir isod yn cynnwys sut y gall y CDLl gyfrannu at
hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a gwarchod ei diwylliant ar draws Powys, a lle mae’r
Gymraeg yn cael ei nodi i fod yn rhan o wneuthuriad cymdeithasol cymunedau, pa fesurau
ychwanegol sy’n briodol i warchod y cadarnleoedd iaith Gymraeg hyn.
7.2
Sut y gall y CDLl gyfrannu at hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a gwarchod ei
diwylliant.
7.2.1 Gall y CDLl gyfrannu at warchod yr iaith Gymraeg a’i diwylliant drwy strategaeth a
pholisi priodol ar ddefnyddio tir, gan gynnwys:
• Strategaeth a hierarchaeth aneddiadau gynaliadwy;
• Sicrhau darpariaeth, cyflenwad a dewis priodol o dai (gan gynnwys ystyried
anghenion lleol, tai fforddiadwy a chyflwyno datblygiad yn raddol) fel bod siaradwyr
Cymraeg yn gallu byw ac aros yn eu cymunedau;
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•

•
•
•
•

Sicrhau darpariaeth a chyfleoedd cyflogaeth a manwerthu priodol i adeiladu a
chynnal economïau lleol cryf (ac arallgyfeirio gwledig) fel bod siaradwyr Cymraeg yn
gallu gweithio lle maent yn byw ac i atal pobl (pobl ifanc yn enwedig) rhag symud i
ffwrdd o’r rhanbarth;
Gwarchod yr amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys gwarchod henebion ac
adeiladau sy’n bwysig i’r diwylliant Cymraeg;
Sicrhau darpariaeth briodol o gyfleusterau cymunedol a chefnogi mynediad at
gyfleusterau presennol fel llwyfan ar gyfer lles corfforol a chymdeithasol siaradwyr
Cymraeg;
Annog hysbysebion, enwau lleoedd ac arwyddion dwyieithog; a
Cynnwys polisi ar gyfer ystyried datblygiadau sydd â’r potensial i effeithio ar
ardaloedd lle ystyrir bod y Gymraeg yn rhan o wneuthuriad cymdeithasol y
gymuned.
Trafodir y rhain yn fwy manwl isod.

7.2.2 Strategaeth Aneddiadau Gynaliadwy fel ffordd o warchod yr Iaith Gymraeg a’i
Diwylliant
7.2.2.1 Mae’r CDLl yn seiliedig ar strategaeth ofodol sy’n tywys a dosbarthu datblygiadau i
leoliadau cynaliadwy’n unol â’i amcanion. Aseswyd strategaeth ofodol y CDLl fel rhan o’r
Arfarniad Cynaliadwyedd oedd yn ystyried naws lle ardaloedd gan gynnwys yr iaith Gymraeg
a’i diwylliant. Yn anuniongyrchol, bydd hyn yn helpu siaradwyr Cymraeg drwy gefnogi tai,
cyflogaeth a thwf manwerthu cynaliadwy yn y lleoliadau mwyaf priodol, a thrwy hynny’n
cefnogi pobl i fyw a gweithio’n lleol yn eu cymunedau Cymraeg.
7.2.3 Polisi Tai fel ffordd o warchod yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant
7.2.3.1 Bydd y CDLl yn cynnwys cyfres o bolisïau Tai fydd yn cefnogi cyfleoedd tai priodol ar
draws Powys. Maent yn cynnwys polisïau sy’n rhoi sylw i ddarpariaeth, cyflenwa a dwysedd
priodol o dai, tai fforddiadwy (cyfraniadau, safleoedd eithriedig, cymhwyster), cartrefi
fforddiadwy gwledig, adnewyddu, ailwampio a datblygu a ganiateir ar gyfer deiliaid tai, a
Charafanau a Safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.
7.2.3.2 Cafodd gryn dipyn o ymchwil a chasglu tystiolaeth ei wneud wrth baratoi’r CDLl i
ystyried beth fyddai cyfleoedd tai priodol ar gyfer y sir ac i oleuo’r gwaith o lunio’r CDLl.
Gweler y dogfennau canlynol am ragor o wybodaeth:
• Asesiad o Farchnad Dai Leol Cyngor Sir Powys (2010);
• Asesiad Hyfywedd o’r Ardoll Seilwaith Cymunedol a Chynllun Datblygu Lleol Powys
(2014);
• Papur Pwnc Tai Cynllun Datblygu Lleol Powys (2014); a
• Papur Cysylltiadau Cynllun Datblygu Lleol Powys (2014).
7.2.3.3 Bydd y polisi darparu tai arfaethedig yn cefnogi twf economaidd cynaliadwy, yn
darparu ar gyfer twf mewn aelwydydd ynghyd â lleihad ym maint aelwydydd, yn cwrdd ag
anghenion tai poblogaeth sy’n heneiddio ac yn pontio’r bwlch fforddiadwyedd cynyddol ym
Mhowys drwy fod yn gefnogol i ystod o wahanol fathau o ddatblygiad, gan gynnwys:
• Tai fforddiadwy;
• Unedau byw-gweithio;
• Tai anghenion arbenigol fel tai gyda chymorth, tai gwarchod, cartrefi gofal, byngalos
neu ddatblygiadau “isel”, datblygiadau gofal ychwanegol a safleoedd ar gyfer sipsiwn
a theithwyr.
7.2.3.4 Bydd y polisi darparu tai arfaethedig yn sicrhau ystod a chymysgedd priodol o
wahanol fathau o dai i gwrdd ag anghenion lleol ac yn ystyried cyflwyno datblygiadau’n
raddol, fel sydd wedi’i nodi mewn tystiolaeth fel yr Asesiad o’r Farchnad Dai Leol.
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7.2.3.5 Bydd y polisi darparu tai arfaethedig yn gofyn am gyfraniadau tuag at ddarparu tai
fforddiadwy mewn datblygiadau tai marchnad agored er mwyn cwrdd â thargedau gofynnol
ac ateb anghenion lleol. Mae’r targedau a’r anghenion lleol wedi eu goleuo gan dystiolaeth
briodol, gan gynnwys Asesiad o Hyfywedd o’r Ardoll Seilwaith Cymunedol a Chynllun
Datblygu Lleol Powys ac Asesiad o Farchnad Dai Leol Cyngor Sir Powys. Bydd hefyd yn
hwyluso safleoedd tai fforddiadwy eithriedig i gwrdd ag angen lleol wedi’i brofi a heb ei
gwrdd mewn aneddiadau “haen uwch”, a chartrefi fforddiadwy gwledig mewn lleoliadau
gwledig ac aneddiadau “haen is”.
7.2.3.6 Yn fyr felly, bydd y gyfres hon o bolisïau’n hwyluso’r ddarpariaeth a’r cymysgedd
mwyaf priodol o dai ar gyfer Powys. Drwy sicrhau y gellir darparu’r cyfleoedd tai mwyaf
cynaliadwy ar draws cyfnod y cynllun a thrwy gwrdd ag anghenion lleol, bydd gan siaradwyr
Cymraeg gyfleoedd gwell i aros yn eu cymunedau Cymraeg lleol.
7.2.4 Polisi Cyflogaeth a Manwerthu fel ffordd o warchod yr Iaith Gymraeg a’i
Diwylliant
7.2.4.1 Gall dosbarthiad twf economaidd hefyd effeithio ar gymeriad cymdeithasol a
chynaliadwyedd cymunedau. Gall polisïau i sicrhau bod lefel ac ystod ddigonol o gyfleoedd
economaidd, gan gynnwys safleoedd ac adeiladau i gynnal a datblygu cymunedau lleol,
hefyd fod o fantais i’r iaith Gymraeg.
7.2.4.2 Bydd y CDLl yn cynnwys cyfres o bolisïau cyflogaeth a manwerthu i gefnogi
cyfleoedd economaidd priodol ar draws Powys. Maent yn cynnwys polisïau sy’n rhoi sylw i
ddyraniad priodol o safleoedd cyflogaeth a defnydd cymysg, a safleoedd eithriedig, a
datblygiadau manwerthu priodol oddi mewn a’r tu allan i ganol trefi. Bydd hefyd polisïau
datblygu penodol eraill, fel polisïau twristiaeth i hwyluso cyfleoedd economaidd a hamdden
eraill. Gall polisïau sy’n cefnogi darparu cyfleoedd economaidd lleol ac sy’n cwrdd ag angen
lleol hefyd fod o fantais i’r iaith Gymraeg.
7.2.5 Polisi Treftadaeth Adeiledig fel ffordd o warchod yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant
7.2.5.1 Mae gan Bowys amgylchedd hanesyddol nodedig sy’n cynnwys 13% o adeiladau
rhestredig Cymru a 22% o Henebion Rhestredig Cymru yn ogystal â nifer fawr o ardaloedd
cadwraeth sy’n gwarchod trefi unigryw a chymeriad a phensaernïaeth nodedig pentrefi.
Mae’n bwysig gwarchod a gwella nodweddion unigryw lleol drwy ddatblygiadau o ansawdd
da wedi’u dylunio’n sensitif. Er enghraifft, mae henebion rhestredig yn cynnwys adeiladau
traddodiadol a cherfluniau o bwysigion Cymreig ac yn nodi digwyddiadau hanesyddol sy’n
bwysig i’r diwylliant Cymraeg. Mae safleoedd hanesyddol mawr fel Cae Sioe Amaethyddol
Frenhinol Cymru hefyd yn fannau cyfarfod pwysig ar gyfer cynnal yr iaith Gymraeg a’i
diwylliant.
7.2.6 Polisi Cyfleusterau Cymunedol fel ffordd o warchod yr Iaith Gymraeg a’i
Diwylliant
7.2.6.1 Mae cyfleusterau cymunedol fel neuaddau pentref ac ysgolion yn hanfodol ar gyfer
lles corfforol a chymdeithasol y gymuned ac yn cynnal bywiogrwydd a hyfywedd cymunedau
lleol. Mae’r mannau cyfarfod a’r sefydliadau hyn yn rhoi cyfle i bobl gymryd rhan mewn
gweithgareddau diwylliannol ac i siarad yn Gymraeg mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith.
Mae’r CDLl yn cefnogi darparu cyfleusterau lleol ynghyd â gwella mynediad at gyfleusterau
presennol.
7.2.7 Hysbysebion, enwau lleoedd ac arwyddion dwyieithog
7.2.7.1 Gall hysbysebion ac arwyddion dwyieithog helpu i gyfrannu at hunaniaeth
ddiwylliannol ardal ac, felly, dylai’r CDLl gefnogi hysbysebion, enwau lleoedd ac arwyddion
dwyieithog. Bydd y CDLl yn cynnwys cyfeiriad bod angen i bob hysbyseb, enw lle ac arwydd
fod yn ddwyieithog.
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7.3
Mesurau ychwanegol i warchod yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant yng
Nghadarnleoedd y Gymraeg
7.3.1 Yn ogystal â’r polisïau uchod, mae tystiolaeth yn awgrymu bod angen sylw arbennig
ar rai ardaloedd o ogledd-orllewin a de-orllewin y Sir er mwyn cefnogi a gwarchod yr Iaith
Gymraeg a’i diwylliant. Yn yr ardaloedd hyn, ystyrir bod y Gymraeg yn rhan o’u
gwneuthuriad cymdeithasol oherwydd bod mwy na 25% o’r bobl yn siarad Cymraeg.
7.3.2 O dan Bolisi Cynllunio Cymru, rhaid i Awdurdodau Lleol ystyried a oes ganddynt
gymunedau lle ystyrir bod y Gymraeg yn rhan o’u gwneuthuriad cymdeithasol. I bwrpas y
papur hwn, mae cymunedau lle ystyrir bod y Gymraeg yn rhan o’u gwneuthuriad
cymdeithasol wedi eu nodi fel yr ardaloedd cyngor cymuned hynny sy’n cynnwys mwy na
25% o siaradwyr Cymraeg (h.y. cadarnleoedd y Gymraeg).
7.3.3
•

•

•

Cyfiawnheir y trothwy hwn fel a ganlyn:
Mae’n gyson â’r trothwy fel y nodir yn Cynllunio a’r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen
(2005). Roedd y papur hwn yn cynrychioli cydymdrechion yr holl bartneriaid gyda
diddordeb mewn ennill dealltwriaeth well o’r berthynas rhwng cynllunio defnyddio tir
a’r iaith Gymraeg er mwyn hybu lles yr iaith a chymeriad diwylliannol cymunedau lleol
ar y pryd.
Mae CDU Powys a Chynlluniau Datblygu Unedol eraill (e.e. Castell-nedd Port Talbot)
wedi adnabod cymunedau lle oedd y Gymraeg yn rhan o’u gwneuthuriad
cymdeithasol fel ardaloedd cyngor cymuned lle oedd mwy na 30% o’r boblogaeth yn
siarad Cymraeg.
Mae’r trothwy 25% yn cefnogi dull presennol y CDU a, thrwy ostwng y trothwy o 30%
i 25%, bydd yn ystyried y lleihad mewn siaradwyr Cymraeg ers 2001 a hefyd yn
ystyried Ardaloedd Cyngor Cymuned Trefeglwys, Llansilin, Dwyriw, Llywel a ThaweUchaf sydd wedi gweld canran eu Siaradwyr Cymraeg yn gostwng o dros 30%
(2001) i lai na 30% (2011).

7.3.4 Yng nghadarnleoedd y Gymraeg, dylid ond caniatáu cynigion lle na fyddant yn cael
effaith andwyol ar gymeriad lleol y cymunedau Cymraeg hyn. O ran cymeriad lleol, gallai
datblygiadau tai, manwerthu a datblygiadau mawr eraill effeithio’n andwyol ar yr Iaith
Gymraeg a’i diwylliant yng nghadarnleoedd yr iaith Gymraeg. Mae mesurau i gyflwyno
datblygiad yn raddol ac i ystyried datblygiadau manwerthu mwy a datblygiadau eraill ar sail
haeddiant yn ddulliau defnyddiol ar gyfer gwarchod yr iaith Gymraeg a’i Diwylliant yn y
cadarnleoedd hyn. Mae’r adrannau canlynol yn ystyried sut fathau a maint o ddatblygiad allai
effeithio ar gymeriad lleol cadarnleoedd yr iaith Gymraeg.
7.3.5 Datblygiadau tai mawr yng nghadarnleoedd yr iaith Gymraeg
7.3.5.1 Yng nghadarnleoedd y Gymraeg, mae’n bwysig bod tai’n cael eu cyflwyno i’w
datblygu fel y gellir “trochi” datblygiad newydd heb iddo effeithio’n andwyol ar gymeriad
Cymraeg cymuned. Drwy gyflwyno datblygiad tai’n raddol, gellir rheoli cyflymder y datblygiad
gan helpu i gynnal cydlyniant y gymuned ac fel bo’r twf yn ymsuddo i’r gymuned.
7.3.5.2 Ystyrir y byddai gan ddatblygiad tai a fyddai’n arwain at fwy na phum mlynedd o
gyflenwad tai mewn anheddiad, ar sail cyfradd gwblhau gyfartalog dros y pum mlynedd
flaenorol, botensial i effeithio’n andwyol ar gadarnleoedd y Gymraeg. Cyfiawnheir y cyfnod
pum mlynedd hwn oherwydd bod Cydastudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai a’r
Adroddiadau Monitro Blynyddol cysylltiedig yn cael eu paratoi gan Awdurdodau Lleol yn unol
â gofynion TAN 1. Mae gwybodaeth am gyflenwadau tai pum mlynedd a chyfraddau
cwblhau tai cyfartalog ar gael yn y fframwaith monitro hwn ac yn hawdd i’w mesur.
7.3.6

Datblygiadau manwerthu mawr yng nghadarnleoedd yr iaith Gymraeg
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7.3.6.1 Mae’r Ddeddf Masnachu ar y Sul yn adnabod ‘siop fawr’ fel adeilad ag arwynebedd
llawr crynswth o dros 280 metr sgwâr. Yn unol â’r trothwy hwn, mae Astudiaeth Manwerthu
Powys 2012 yn awgrymu bod cynigion manwerthu sy’n llai na 280 metr sgwâr yn briodol ar
gyfer canolfannau lleol, pentrefi a lleoliadau gwledig. Felly, ystyrir bod datblygiadau
manwerthu sy’n fwy na 280 metr sgwâr yn ddigon mawr i gael effaith ar gymeriad ardal leol,
ac o bosibl ar gadarnleoedd y Gymraeg.
7.3.7 Datblygiadau mawr eraill yng nghadarnleoedd yr iaith Gymraeg
7.3.7.1 Gallai datblygiadau eraill yng nghadarnleoedd yr iaith Gymraeg (gan gynnwys
datblygiadau cyflogaeth mawr) fod o faint a allai effeithio ar gymunedau Cymraeg drwy
newid eu cymeriad yn llwyr. Gallai enghreifftiau gynnwys archfarchnad fawr neu ganolfan
hamdden. O ystyried natur ansicr datblygiadau mawr mewn cymunedau gwledig, byddai’n
well ystyried y rhain fel achosion unigol.
7.3.8 Casgliad
7.3.8.1 Mae gan ddatblygiadau tai a gyflwynir yn rhy gyflym, ynghyd â datblygiadau
manwerthu mawr a datblygiadau mawr eraill botensial i effeithio’n andwyol ar gadarnleoedd
y Gymraeg. Byddai angen i unrhyw gynigion o’r fath, felly, sicrhau bod mesurau lliniaru’n
rhan o ddatblygiad o’r fath i sicrhau na fyddent yn effeithio’n negyddol ar hyfywedd y
cymunedau Cymraeg hyn. Mae Cynllun Datblygu Lleol Powys – Asesiad o’r Effaith ar y
Gymraeg mewn Cymunedau yng Nghwm Tawe Uchaf gan Fenter Iaith Castell-nedd Port
Talbot (Mehefin 2013) yn nodi y dylai mesurau lliniaru roi sylw i unrhyw effeithiau andwyol
posibl ac annog siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio’r iaith a dysgwyr i ddysgu’r iaith hyd at lefel
lle medrant ddod yn rhan o’r gymuned Gymraeg.
7.3.8.2 Er enghraifft, yn unol â chynigion fel y nodir uchod, gellid mynnu ar gyfraniad
ariannol ar ffurf Ymrwymiad Cynllunio. Gallai hwn wedyn cael ei ddefnyddio gan fudiadau fel
y Fenter Iaith i ddarparu Rhaglenni Iaith Gymraeg ac Addysg Ddiwylliannol priodol. O
ystyried natur ansicr y mathau o ddatblygiad fydd efallai’n dod gerbron, bydd manylion y
mesurau lliniaru’n cael eu hystyried yn fwy manwl nes ymlaen a bydd mesurau’n cael sylw
yn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar Ymrwymiadau Cynllunio. Bydd Cynllun Datblygu Lleol
Powys – Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg mewn Cymunedau yng Nghwm Tawe Uchaf gan
Fenter Iaith Castell-nedd Port Talbot (Mehefin 2013) yn cael ei ystyried wrth eu paratoi.
8.0
Adolygiad o bolisïau presennol y Cynllun Datblygu Unedol
8.1
Rhagarweiniad
8.1.1 Yn ôl para 5.3.2 yn Llawlyfr y Cynllun Datblygu Lleol, “Dylid hefyd adolygu polisïau
cynllunio presennol, er enghraifft pa mor aml y defnyddir hwynt wrth wneud penderfyniadau
rheoli datblygu a / neu ba mor effeithiol oeddent mewn apeliadau diweddar”.
8.2
Polisïau presennol y Cynllun Datblygu Unedol
8.2.1 Mae’r CDU yn mabwysiadu dull rhagofalus er mwyn ceisio diogelu’r cymunedau
hynny lle ystyrir bod y Gymraeg yn ganolog i nodweddion cymdeithasol a diwylliannol bywyd
y gymuned. Mae’n adnabod hanner cant o gymunedau fel rhai sy’n rhan o’r fro Gymraeg. Y
cyfiawnhad dros hyn yw bod 30% neu fwy o’r preswylwyr 3+ oed yn siarad Cymraeg
(Cyfrifiad 2001).
8.2.2 Mae’r CDU yn cynnwys un Polisi Iaith Gymraeg sy’n cael ei ailadrodd isod:
Polisi GP5 – Yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant
Yn yr aneddiadau canlynol, mae’r Iaith Gymraeg wedi’i hadnabod i fod yn bwysig i’w
gwneuthuriad cymdeithasol, diwylliannol a chymunedol a bydd cynigion ond yn
dderbyniol lle gall datblygwyr ddangos eu bod wedi ystyried pwysigrwydd yr Iaith
Gymraeg a’i Diwylliant yn llawn, gan gynnwys drwy ddarparu lefel briodol o gartrefi
fforddiadwy.
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ABERCEGYR
ABERCRAF
ABERHOSAN
ABERTRIDWR
ADFA
BONT DOLGADFAN
CAE HOPCYN
CAER BONT
CAER LAN
CARNO
CEFN COCH
CEMMAES
COELBREN
COMINS COCH
CWM LLINAU
CWMGÏEDD
DAROWEN

DOLANOG
DERWENLAS
ESGAIRGEILIOG CEINWS
FOEL
FORGE
GLANTWYMYN
GURNOS
LLAN
LLANBRYNMAIR
LLANERFYL
LLANFAIR CAEREINION
LLANFIHANGEL
LLANFYLLIN
LLANGADFAN
LLANGYNOG
LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT
LLANSILIN

LLANWDDYN
LLANWRIN
LLAWR Y GLYN
CWMTWRCH ISAF
MACHYNLLETH
PENEGOES
PENRHOS
PEN-Y-BONT-FAWR
PONTROBERT
TALERDDIG
TREFEGLWYS
CWMTWRCH UCHAF
YSTRADGYNLAIS
YNYS ISAF
YNYS UCHAF

8.2.3 O dan Bolisi GP5, rhaid ystyried yr iaith Gymraeg a’i diwylliant mewn aneddiadau
sydd wedi eu hadnabod i fod â mwy na 30% o siaradwyr Cymraeg. O dan y CDU, roedd yn
rhaid ystyried yr Iaith Gymraeg a’i diwylliant yng ngham y cais cynllunio ar gyfer ceisiadau
datblygu yn yr aneddiadau a restrir yn y tabl uchod. Yn gyffredinol, lle mae cynigion tai yn yr
aneddiadau hyn yn unol â’r dyraniadau ar eu cyfer ac mae ganddynt lefel briodol o dai
fforddiadwy, cymerir nad oes angen asesu eu heffaith ar yr Iaith Gymraeg a’i diwylliant
ymhellach. Lle mae cynnig yn debygol o effeithio ar yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant, mae
Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg yn rhoi cyfle i ystyried y cynnig yn briodol. Mae adolygiad o
gofnodion y Cyngor a thrafodaethau â Swyddogion Rheoli Datblygu’r Cyngor yn awgrymu
mai ystyriaeth gynhwysfawr o’r iaith Gymraeg yn y cam cais cynllunio (h.y. lle mae angen
Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg gan y datblygwr) a ddefnyddir fel arfer ar gyfer
datblygiadau tai a manwerthu mawr.
8.3
Casgliad
8.3.1 Mae cyflwyniad Nodyn Cyngor Technegol 20 (2013) yn symud y pwyslais i ffwrdd o
ddefnyddio Asesiadau o’r Effaith ar y Gymraeg fel dulliau o ystyried y goblygiadau i’r iaith yn
y cam cais cynllunio. Mae’r TAN newydd o blaid system seiliedig ar gynllun i roi sicrwydd a
hyder i ddatblygwyr a chymunedau ac yn nodi mai’r ffordd orau o wneud hyn yw drwy
ystyried materion iaith Gymraeg wrth baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol.
8.3.2 Pur anaml y defnyddir polisi presennol y CDU ar yr Iaith Gymraeg ac mae angen ei
ddiweddaru yng ngoleuni tystiolaeth a gasglwyd ac yn sgil cyflwyno TAN 20 (2013). Mae
cyflwyno polisi newydd ar yr iaith Gymraeg a’i diwylliant yn y CDLl, sy’n adnabod
cadarnleoedd y Gymraeg yn glir a’r trothwyon ar gyfer y mathau o ddatblygiad a allai gael
effaith andwyol ar eu cymeriad lleol, yn arwain at ddull cliriach a mwy mesuradwy o ystyried
yr iaith Gymraeg a’i diwylliant. Trafodir amcanion, polisïau a monitro arfaethedig ar gyfer y
CDLl yn Adran 10.
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9.0

Cyfranogi

9.1

Mae’r tabl canlynol yn crynhoi ymgynghori a gynhaliwyd yn ddiweddar.
Person/Sefydliad
Sylwadau
Swyddogion Rheoli Datblygu Amrywiol gyfarfodydd / trafodaethau / e-byst i roi
Cyngor Sir Powys – Matthew sylw i amrywiol faterion gan gynnwys polisïau
Griffiths a Louise Evans.
presennol y CDU a materion Ceisiadau
Cynllunio ynghyd â materion polisi cyffredinol a
diweddaru polisïau.
Northgate Planning
Application Search

Adolygu’r defnydd a wneir o Bolisi GP5 wrth
asesu Ceisiadau Cynllunio.

Swyddog Iaith Gymraeg
Dros Dro Cyngor Sir Powys
– Bedwyr Fychan

Trafodaeth, ystyried a sylwadau ar y Papur
Pwnc drafft. Rhagfyr 2014.

Swyddog Cynllunio Strategol
Cyngor Sir Powys - Rhian
Jones.

Trafod sut y mae Cynllun Integredig Unigol
Powys wedi ystyried yr Iaith Gymraeg.

Menter Iaith Castell-nedd
Port Talbot

Wedi eu comisiynu i gyflawni Asesiad o’r Effaith
ar y Gymraeg mewn Cymunedau yng Nghwm
Tawe Uchaf er mwyn goleuo’r gwaith o baratoi
CDLl Powys.

Is-adran Gynllunio
Llywodraeth Cynulliad
Cymru
Cydgysylltydd Cynllun
Strategol y Gymraeg mewn
Addysg Cyngor Sir Powys
(Ysgolion a’r Gwasanaeth
Ysgolion) - Sarah Astley
Rhanddeiliaid / Partïon
Budd, gan gynnwys
Comisiynydd y Gymraeg

Digwyddiad ar Gynllunio a’r Iaith Gymraeg,
Gorffennaf 2014.
Trafodaeth ac wedi darparu gwybodaeth am
ysgolion ac addysg Gymraeg ym Mhowys.
11/12/2014

Ymgynghori fel rhan o’r broses o lunio’r cynllun
ac ystyried y sylwadau a ddaw i law.

9.2
Yn ogystal â’r cyfranogi uchod, roedd Papur Pwnc Drafft CDLl Powys ar yr Iaith
Gymraeg a’i Diwylliant 2012 a luniwyd cyn cyflwyno’r TAN 20 newydd a rhyddhau data
cyfrifiad 2011, wedi cynnwys nifer o randdeiliaid yn y gwaith o’i baratoi. Rhoddir crynodeb o’r
cyfranogi blaenorol hwn isod.
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Tabl o Gyfranogi Blaenorol
Person / Sefydliad y
cysylltwyd â nhw
Bedwyr Fychan, Sarah Astley

Dull

Rheswm

Canlyniad

Dyddiad

Cyfarfod

I drafod y Papur Pwnc.
Strwythur.
Adolygu’r cyd-destun polisi a dogfennau.
Rhanddeiliaid.
Dulliau polisi posibl.
Arfarniad Cynaliadwyedd neu Asesiad o’r
Effaith ar Iaith

Cylchredeg gwybodaeth,
cysylltiadau ac ystadegau
arolygon. Cytuno y byddai’n
well cynnwys cwestiwn yn yr
Arfarniad Cynaliadwyedd ar yr
Iaith Gymraeg a’i Diwylliant yn
hytrach na chyflawni Asesiad
o’r Effaith ar Iaith ar y cynllun.
Gellid gofyn am Asesiad o’r
Effaith ar Iaith mewn rhai
cymunedau.
Adolygu polisi’r CDU yn y
cyfarfod nesaf – gwahodd DC.

21.01.2011

Gweithgor y CDLl

Galwad
ffôn
Cyfarfod

Wedi trafod prosiectau’r RDP sy’n berthnasol i’r
Iaith Gymraeg a’i Diwylliant.
Wedi trafod y papur pwnc.

Bedwyr Fychan, Sarah Astley

Cyfarfod

Wedi mynd dros y papur pwnc drafft. Wedi nodi
bylchau, rhannau i’w diweddaru / ail-strwythuro
etc.

Dilwyn Jones

Gohebiaeth
e-bost

Ynghylch: Ardaloedd Datblygu Iaith

Julie Lewis

27.01.2011
Yn aros am gyngor pellach o’r
TAN 20 drafft.
Bedwyr a Sarah i e-bostio
gwybodaeth at AQ. AQ i
ddrafftio’r papur yn derfynol a’i
gylchredeg i swyddogion a
Bwrdd yr Iaith.
Yn aros am ymateb.

04.03.2011
12.04.2011

04.2011

Haia Dilwyn,
Diolch i ti am y cynllun.
Wyt ti’n gallu egluro pa fethodoleg ac ystadegau
a ddefnyddiwyd i adnabod yr Ardal Datblygu
Iaith hon?
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Person / Sefydliad y
cysylltwyd â nhw

Dull

Rheswm

Canlyniad

Dyddiad

A oes ardaloedd datblygu iaith eraill yn debygol
o gael eu hadnabod ym Mhowys?
Cofion gorau,
Anjuli
Oddi wrth: Dilwyn Jones
[mailto:dilwyn.jones@byig-wlb.org.uk]
Anfonwyd: 19 Ebrill 2011 14:43
At: anjuli.quartermaine@powys.gov.uk
Cc: Dai Baker;
menter.brycheiniog@powys.gov.uk
Pwnc: ATB/RE: Ardal Datblygu Iaith ar gyfer
Ystradgynlais, Powys
Anjuli,
Diolch i ti am dy ddiddordeb yn y mater uchod.
Rwyf yn amgáu crynodeb o gynllun Ardal Iaith
Aman Tawe a gyflwynwyd i aelodau Bwrdd yr
Iaith mis Tachwedd diwethaf yn Abertawe.
Dylai’r papur roi syniad i ti o gefndir y gwaith,
ond hoffwn dynnu dy sylw at y ffaith ei bod yn
ddyddiau cynnar ar y prosiect, gyda phethau’n
prysuro dros y misoedd nesaf.
Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn cyfathrebu
ag amrywiol bartneriaid ar draws y tair sir, ac fel
rhan o’r Pwyllgor Llywio sydd i’w sefydlu,
gwahoddir cynrychiolydd o bob awdurdod.
Mae Menter Brycheiniog yn cael ei gweld fel
partner allweddol yng nghynllun Aman Tawe.
Mae Euros Richards, eu Cydgysylltydd, yn
chwarae rhan uniongyrchol yn y gwaith, ac rwyf
wedi’i gopïo yn yr ateb hwn. Byddaf yn cysylltu
ag Euros i sicrhau bod Bedwyr yn cael gwybod
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Person / Sefydliad y
cysylltwyd â nhw

Dull

Rheswm

Canlyniad

Dyddiad

am y datblygiadau diweddaraf, ac i’w gynnwys
yn yr holl faterion perthnasol.
Amgaeaf hefyd fap o’r ardal fel i ti ofyn.
Os wyt eisiau manylion pellach, cofia ddod yn ôl
ataf, ond ni fyddaf nawr yn ôl wrth fy nesg tan 4
Mai.
Diolch i ti,
Dilwyn Jones
Rheolwr Rhanbarth y De Orllewin / Manager of
the South West Region
Bwrdd yr Iaith Gymraeg / Welsh Language
Board
Ffôn / Tel: 01267 242040
Ffacs / Fax: 01267 220910
e-bost / e-mail: dilwyn.jones@byig-wlb.org.uk
Oddi wrth: Anjuli Quartermaine
[mailto:anjuliq@powys.gov.uk]
Anfonwyd: 19 Ebrill 2011 10:21
At: Dai Baker; Dilwyn Jones
Pwnc: Ardal Datblygu Iaith ar gyfer
Ystradgynlais, Powys
Annwyl Dilwyn a Dai,
Rwyf ar hyn o bryd yn paratoi papur pwnc ar yr
Iaith Gymraeg a’i Diwylliant i oleuo’r gwaith o
baratoi Cynllun Datblygu Lleol Powys.
Cefais wybod bod Bwrdd yr Iaith yn ddiweddar
wedi dynodi’r Ardal Datblygu Iaith gyntaf yng
Nghymru yng Nghwm Tawe Uchaf a Chwm
Aman. Ni dderbyniodd ein Swyddog Datblygu
Iaith Gymraeg, Bedwyr Fychan, unrhyw
ohebiaeth ar y mater hwn. Wyt ti’n gallu rhoi
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Person / Sefydliad y
cysylltwyd â nhw

Dilwyn Jones, Rhodri
Roberts, Dai Baker, Heledd
Evans, Bwrdd yr Iaith
Gymraeg

Dull

Gohebiaeth
e-bost

Rheswm

Canlyniad

Dyddiad

mwy o wybodaeth neu waith papur o gwbl i mi
ar y dynodiad hwn, pa ardal y bydd yn ymestyn
drosti a’i bwrpas / rôl?
Cofion cynnes,
Anjuli
Ynghylch: Strategaeth y Gymraeg

Yn aros am ymateb.

04.2011

Annwyl bawb,
Fel y gwyddoch yn barod efallai, rwyf yn
ddiweddar wedi paratoi papur pwnc drafft ar yr
Iaith Gymraeg a’i Diwylliant i oleuo’r gwaith o
baratoi Cynllun Datblygu Lleol Powys. Wrth
ddrafftio’r papur hwn, rwyf wedi nodi nifer o
gwestiynau ar gyfer Bwrdd yr Iaith, y rhan fwyaf
yn ymwneud â Strategaeth y Gymraeg Iaith
Fyw: Iaith Byw:
• Beth yw’r sefyllfa gyda Strategaeth y
Gymraeg Iaith Fyw: Iaith Byw? Oes yna
amserlen ar gyfer ei chyhoeddi’n
derfynol? A fyddwch yn cynhyrchu
cynllun gweithredu?
• A fydd prosiect Trefi a Dinasoedd
Dwyieithog Strategaeth y Gymraeg yn
berthnasol i unrhyw drefi ym Mhowys?
Os felly, a oes angen polisi cryfach / ar
wahân arnom yn y lleoedd hyn, e.e. ar
arwyddion mewn Trefi a Dinasoedd?
• A ddylen ni fod yn adnabod Ardaloedd
Datblygu Iaith drwy broses y CDLl? (yn
defnyddio’r fethodoleg ar gyfer adnabod
ardaloedd ieithyddol sensitif). Os na,
Pwy, Sut a Phryd y byddant yn cael eu
hadnabod ym Mhowys?
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Person / Sefydliad y
cysylltwyd â nhw

Dull

Rheswm
•
•

•
•

•

•

•
•

Canlyniad

Dyddiad

A oes lleoliadau wedi eu nodi ar gyfer
Canolfannau Adnoddau Iaith
Rhanbarthol? Unrhyw le ym Mhowys?
A oes gan Fwrdd yr Iaith unrhyw
anghenion defnydd tir? e.e. ar gyfer
Canolfan Adnoddau Iaith Ranbarthol?
Os oes, dylent awgrymu tir fel rhan o’r
broses ar gyfer Safleoedd Posibl.
Pryd y mae’r TAN 20 diwygiedig yn
debygol o gael ei gyhoeddi?
Mae Strategaeth y Gymraeg yn nodi y
bydd Bwrdd yr Iaith yn helpu i adnabod
cysylltiadau rhwng yr Iaith Gymraeg, yr
economi leol, tai etc. Pa waith sy’n cael
ei wneud ar hyn?
Beth yw’r gwahaniaethau rhwng
Ardaloedd Datblygu Iaith ac Ardaloedd
Ieithyddol Sensitif? Beth yw’r fethodoleg
orau ar gyfer diffinio Ardaloedd
Ieithyddol Sensitif?
Mae’n bosibl y bydd rhai Ardaloedd
Datblygu Iaith strategol yn croesi ffiniau
awdurdod lleol ac y bydd angen
gweithio’n gydgysylltiedig a chael cydbwrpas. A fydd y cwestiwn trawsffiniol ar
gyfer Ardaloedd Datblygu Iaith hefyd yn
codi ar gyfer Ardaloedd Ieithyddol
Sensitif?
A oes unrhyw Gynlluniau Gweithredu
iaith neu Bartneriaethau Gweithredu
Cymunedol Gwledig ym Mhowys?
A oes unrhyw Gynlluniau Gweithredu
Iaith Peilot ym Mhowys?
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Person / Sefydliad y
cysylltwyd â nhw

Dull

Rheswm
•
•
•
•

Cyfarfod rhwng Bwrdd yr Iaith
Gymraeg ac Awdurdodau
Cynllunio Lleol ar ymgynghori
ar y TAN 20 drafft.
Cyfarfod i drafod Cyd-Brosiect
Ymchwil rhwng Powys, Sir
Gâr, Castell-nedd Port Talbot
a Bwrdd yr Iaith yn Ardal
Datblygu Iaith Aman Tawe.

02.06.2011

14.10.2011

Canlyniad

Dyddiad

A oes gan Bowys Becynnau Croeso?
Lle mae’r Cynllun Gweithredu
Twristiaeth Ddiwylliannol?
A oes unrhyw Fforymau Iaith Lleol ym
Mhowys?
A oes gennych berson cyswllt ar gyfer,
neu aelod o’r Grŵp Trafod IaithEconomi? Pryd mae eu cyfarfod nesaf?

Byddwn yn ddiolchgar iawn o gael ymateb i
unrhyw un o’r cwestiynau uchod.
Byddaf yn cylchredeg y papur pwnc drafft drwy
e-bost unwaith y bydd wedi’i lunio’n derfynol a’i
gyfieithu.
Diolch yn fawr,
Anjuli
Bwrdd yr Iaith i ymateb gyda RTPI.

Powys, Castell-nedd Port Talbot a Bwrdd yr
Iaith wedi cytuno i weithio gyda’i gilydd, efallai y
bydd Sir Gâr yn ymuno. Rhodri i gadarnhau a
yw Bwrdd yr Iaith yn hapus i arwain ar
gomisiynu.

38

10.0

Argymhellion – Polisïau a Monitro’r Cynllun Datblygu Lleol

10.1 Rhagarweiniad
10.1.1 Mae’r Iaith Gymraeg a’i Diwylliant yn ystyriaeth gynllunio bwysig ym Mhowys. Bydd
dyfodol yr iaith yn dibynnu ar ystod eang o ffactorau gan gynnwys addysg, newidiadau
demograffig, gweithgareddau cymunedol a sylfaen economaidd gadarn i gynnal cymunedau
cynaliadwy a ffyniannus.
10.1.2 Mae’r iaith Gymraeg ar drai ar draws Powys ac mae’r ganran o siaradwyr Cymraeg wedi
gostwng 2.49% rhwng 2001 a 2011 i 18.6%. Mae’r CDLl eisiau cefnogi a gwarchod yr Iaith
Gymraeg a’i diwylliant ar draws y Sir drwy ei strategaeth ofodol arfaethedig a thrwy ddarparu
ystod o bolisïau priodol ar dai, cyflogaeth a manwerthu, treftadaeth adeiledig a chyfleusterau
cymunedol sy’n ateb anghenion siaradwyr Cymraeg.
10.1.3 Yn ogystal â’r polisïau mwy cyffredinol hyn, awgryma’r dystiolaeth fod angen sylw
arbennig ar rai ardaloedd o ogledd-orllewin a de-orllewin Powys i gefnogi a gwarchod yr iaith
Gymraeg a’i diwylliant. Ystyrir bod y Gymraeg yn rhan o wneuthuriad cymdeithasol yr ardaloedd
hyn oherwydd bod mwy na 25% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg.
10.1.4 Nodir, fel rhan o baratoi’r CDLl, bod cwmni HDH Planning and Development Ltd wedi
paratoi Cynllun Datblygu Lleol Powys ac Asesiad Hyfywedd o’r Ardoll Seilwaith Cymunedol.
Mae’r asesiad yn ystyried effaith economaidd y polisïau yn y CDLl ar hyfywedd datblygiadau ac
yn cynghori ar godi’r Ardoll Seilwaith Cymunedol fel ffordd o ariannu, yn rhannol o leiaf, y
seilwaith sydd ei angen er mwyn darparu’r Cynllun.
10.1.5 Roedd Pennod 7 yr Asesiad yn ystyried y gost a thybiaethau eraill sydd angen eu
gwneud i gynhyrchu arfarniadau ariannol ac roedd Pennod 8 - Tybiaethau Arfarnu - Gofynion
Polisi Cynllunio, yn ystyried polisïau newydd y CDLl. Roedd hyn yn cynnwys asesu effaith
polisïau newydd y CDLl ar hyfywedd datblygiadau i sicrhau bod lefel y tai fforddiadwy a
gofynion polisi eraill yn briodol ac na fyddent yn ychwanegu costau anhyfyw at ddatblygiad.
10.1.6 O ran y Polisi Iaith Gymraeg DM2(15) newydd, daeth yr asesiad i’r casgliad bod y
costau sy’n gysylltiedig â’r polisi hwn o fewn y tybiaethau ar gyfer ffioedd proffesiynol (10%
preswyl ac 8% dibreswyl) a roddir ym Mhennod 7. Hefyd, o ran Polisi arfaethedig DM3 –
Ymrwymiadau Cynllunio, sy’n rhoi cyfle i ariannu mesurau lliniaru’n gysylltiedig â Pholisi DM2
(15), dywed yr asesiad, o ran ymrwymiadau ychwanegol ar ddatblygiad, y bodlonir y polisi hwn
yn rhannol drwy gyfraniadau gan y datblygwr.
10.1.7 Daeth yr Asesiad Hyfywedd i’r casgliad nad yw datblygiad sy’n wynebu effaith gronnus y
polisïau, gan gynnwys 20% o dai fforddiadwy yng Nghanol Powys ac ardal Cwm Hafren a 10%
o dai fforddiadwy yng ngweddill y Sir, yng Nghynllun Datblygu Lleol Powys (2011-2016), Drafft
Adneuo Mehefin 2014, yn y Cynllun Datblygu Lleol dan unrhyw fygythiad nac yn cael ei roi
mewn perygl. Bydd angen i’r Cyngor barhau i fod yn hyblyg wrth weithredu polisïau oherwydd
heb os ni fydd bob safle’n gallu ysgwyddo’r holl ofynion polisi. Fodd bynnag, credwn y bydd y
rhan fwyaf o safleoedd yn gallu ysgwyddo’r costau ac awgrymwn felly fod y Cyngor yn cadw’r
polisïau fel y drafftiwyd hwynt.
10.2

Amcan yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant

10.2.1 Mae’n bwysig bod amcanion y CDLl yn cydnabod bod angen cefnogi a gwarchod yr Iaith
Gymraeg a’i Diwylliant ym Mhowys. Cynigir yr amcan canlynol ar gyfer yr Iaith Gymraeg a’i
Diwylliant:
Cefnogi a gwarchod yr iaith Gymraeg a’i diwylliant ym Mhowys ac yn enwedig yng
nghadarnleoedd y Gymraeg yn y gogledd-orllewin a’r de-orllewin.
10.3

Polisïau ar yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant
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10.3.1 Cynigir darparu ystod o bolisïau yn y CDLl i gefnogi’r iaith Gymraeg a’i diwylliant ar
draws Powys gyfan. Mae’r gyfres hon o bolisïau’n cefnogi:
• Sicrhau darpariaeth, cyflenwad a dewis priodol o dai (gan gynnwys ystyried anghenion
lleol, tai fforddiadwy a chyflwyno datblygiad yn raddol) fel bod siaradwyr Cymraeg yn
gallu byw ac aros yn eu cymunedau;
• Sicrhau darpariaeth a chyfleoedd cyflogaeth a manwerthu priodol i adeiladu a chynnal
economïau lleol cryf (ac arallgyfeirio gwledig) fel bod siaradwyr Cymraeg yn gallu
gweithio lle maent yn byw ac i atal pobl (pobl ifanc yn enwedig) rhag symud i ffwrdd o’r
rhanbarth;
• Gwarchod yr amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys gwarchod henebion ac adeiladau
sy’n bwysig i’r diwylliant Cymraeg;
• Sicrhau darpariaeth briodol o gyfleusterau cymunedol a chefnogi mynediad at
gyfleusterau presennol fel llwyfan ar gyfer lles corfforol a chymdeithasol siaradwyr
Cymraeg. Mae’r mannau cyfarfod a’r sefydliadau hyn yn rhoi cyfle i bobl gymryd rhan
mewn gweithgareddau diwylliannol ac i siarad Cymraeg mewn cymunedau Cymraeg.
• Gofyn bod yr holl hysbysebion, enwau lleoedd ac arwyddion yn ddwyieithog.
10.3.2 Yn ogystal â’r gyfres uchod o bolisïau, awgryma’r dystiolaeth fod angen sylw arbennig ar
rai ardaloedd yng ngogledd-orllewin a de-orllewin Powys er mwyn cefnogi a gwarchod yr iaith
Gymraeg a’i diwylliant. Bydd y polisi arfaethedig yn berthnasol i ddatblygiadau newydd yn yr
Ardaloedd Cyngor Cymuned a restrir yn y Ffigyrau canlynol:
Ffigwr xx – Tabl o Gadarnleoedd y Gymraeg

Ardal Cyngor Cymuned
Cadfarch
Llanerfyl
Banwy
Glantwymyn
Llanfihangel
Machynlleth
Pen-y-bont-fawr
Llanbrynmair
Ystradgynlais
Llanrhaeadr-ym-mochnant
Llanwddyn
Llangynog
Carno
Llanfair Caereinion
Llangynyw
Llanfyllin
Crai
Trefeglwys
Llansilin
Dwyriw
Llywel
Tawe-Uchaf

Canran o Siaradwyr
Cymraeg (3+)
2011
64%
56%
56%
53%
53%
52%
50%
48%
43%
43%
38%
37%
36%
36%
35%
34%
32%
29%
27%
27%
26%
26%
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Ffigwr xx – Map o Gadarnleoedd y Gymraeg
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Mae’r polisi canlynol yn darparu ar gyfer ystyried yn briodol unrhyw gynigion sy’n groes i
gymeriad lleol cadarnleoedd y Gymraeg. Nodir bod
Polisi Arfaethedig ar yr Iaith Gymraeg
Yng nghadarnleoedd y Gymraeg, bydd datblygiadau ond yn cael eu caniatáu lle maent
wedi ystyried eu heffaith ar yr iaith Gymraeg. Caniateir y datblygiadau canlynol ond lle
gellir dangos, drwy fesurau lliniaru priodol, na fyddant yn effeithio’n andwyol ar
gadarnleoedd y Gymraeg:
i) Datblygiad tai a fyddai’n arwain at fwy na phum mlynedd o gyflenwad tai mewn
anheddiad, ar sail cyfradd gwblhau gyfartalog dros y pum mlynedd flaenorol.
ii) Datblygiad manwerthu gydag arwynebedd llawr crynswth o fwy na 280 metr sgwâr.
iii) Unrhyw ddatblygiad mawr arall gyda’r potensial i effeithio’n andwyol ar yr iaith
Gymraeg a’i diwylliant.
Cyfiawnhad dros y Polisi (yn y CDLl)
Mae’r Iaith Gymraeg a’i Diwylliant yn ystyriaeth gynllunio bwysig ym Mhowys. Bydd dyfodol yr
iaith yn dibynnu ar ystod eang o ffactorau gan gynnwys addysg, newidiadau demograffig,
gweithgareddau cymunedol a sylfaen economaidd gadarn i gynnal cymunedau cynaliadwy a
ffyniannus. Mae’r Cynllun hwn yn cefnogi’r iaith Gymraeg a’i diwylliant ar draws y Sir drwy
gynnwys polisïau i gefnogi creu economïau lleol cryf, drwy ddarparu dewis ac ystod o dai gan
gynnwys tai fforddiadwy, a thrwy warchod adeiladau sy’n hanesyddol a diwylliannol bwysig.
Dylai’r holl hysbysebion, enwau lleoedd ac arwyddion fod yn ddwyieithog.
Yng nghadarnleoedd y Gymraeg, bydd angen i gynigion datblygu y credir y byddent yn effeithio
ar y Gymraeg gynnwys mesurau lliniaru. Gallai hyn gynnwys darparu tai fforddiadwy i ateb
anghenion lleol, cyrsiau cynefino iaith a gwersi iaith i staff, neu gymorth a chyllid ar gyfer
rhaglenni / prosiectau iaith a diwylliannol er enghraifft. Bydd manylion y mesurau lliniaru ar gyfer
yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant ar gael yn y Canllawiau Cynllunio Atodol – Ymrwymiadau
Cynllunio.
10.4 Monitro
10.4.1 Mae’r fframwaith monitro arfaethedig ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol yn nodi’r maes
pwnc a’r cyfeirnod, yr amcanion perthnasol yn y cynllun, y targed, y polisïau perthnasol,
dangosyddion ar a gafodd y targed ei gwrdd, ffynhonnell y wybodaeth fonitro sydd ei hangen.
Bydd y monitro’n nodi trothwyon fydd yn sbarduno gweithredu priodol o ran difrifoldeb. Bydd y
wybodaeth yma’n cael ei hadrodd yn adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl am y cyfnod rhwng 1
Ebrill tan 31 Mawrth ynghyd ag unrhyw gamau i’w gweithredu os canfuwyd bod y CDLl yn
methu cwrdd â’i amcanion. Cyflawnir adolygiad llawn o’r CDLl bedair blynedd o ddyddiad ei
fabwysiadu. Mae’r tabl canlynol yn rhoi’r wybodaeth fonitro arfaethedig ar gyfer yr Iaith
Gymraeg a’i Diwylliant.

Pwnc a Chyfeirnod
Amcan yn y CDLl
Targedau

Yr Iaith Gymraeg – AMR 10
15 – Yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant
Lle derbynnir ceisiadau cynllunio sy’n
sbarduno bod angen cael mesurau
lliniaru yn ôl Polisi DM2 (15), bod y
mesurau lliniaru’n cael eu gweithredu a’u
gorfodi’n unol â gofynion y Canllawiau
Cynllunio Atodol – Ymrwymiadau
Cynllunio. Dim lleihad na chynnydd yn y
ganran o Siaradwyr Cymraeg ym
Mhowys.
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Polisïau
Dangosydd Lleol

DM2 (15)
Os derbynnir unrhyw geisiadau cynllunio
yng Nghadarnleoedd y Gymraeg lle
oedd angen mesurau lliniaru’n unol â
gofynion Polisi DM2 (15).
Os yw’r ganran o Siaradwyr Cymraeg
ym Mhowys yn lleihau neu’n cynyddu.
Amserlen: Blynyddol.
2012 (Y Cyfrifiad Nesaf)

Ffynhonnell

Adolygiad blynyddol o Geisiadau
Cynllunio a Gwybodaeth Rheoli
Datblygu.
Adolygiad o Gyfrifiad 2021 (y ganran o
Siaradwyr Cymraeg ym Mhowys – a yw’r
nifer wedi cynyddu neu leihau).

Sbardunau a Chamau Gweithredu

Unrhyw Geisiadau Cynllunio a
dderbyniwyd yng Nghadarnleoedd y
Gymraeg lle oedd angen mesurau
lliniaru’n unol â gofynion Polisi DM2 (15).
Lleihad sylweddol yn y ganran o
Siaradwyr Cymraeg ym Mhowys.
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