Patrymau Mudo
Y cyd-destun Cymreig
Mae pobl wedi bod yn symud i mewn ac allan o Gymru, fel gweddill Prydain, dros y
500 mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, fel un o ardaloedd llai cefnog y DU, mae mwy
o bobl wedi bod yn gadael y wlad nag sydd wedi bod yn dod i mewn yn ystod y rhan
fwyaf o’r cyfnod hwn. Fel gwlad wledig yn bennaf, heb unrhyw drefi mawrion tan ganol
y 19eg ganrif, nid oedd fawr o reswm i fewnfudwyr ddod i Gymru.

Mewnfudo
Y Rhesymau dros Mewnfudo i Gymru
Y cyfnod modern cynnar
Yn ystod y 16eg, y 17eg a’r 18fed ganrif, ychydig iawn o fudo a welwyd i Gymru. Ychydig
iawn o Hugenotiaid ddaeth i Gymru, fwy na thebyg am nad oedd Cymru, gwlad
heb unrhyw drefi mawr, yn cynnig llawer o gyfleoedd. Ymgartrefodd grŵp bach ym
mhentref Fleur de Lys yng Nghwm Rhymni, ond ychydig a wyddys amdanynt. Nid
oedd gan Gymru unrhyw borthladdoedd mawr ar y pryd ac, yn wahanol i Lundain,
Bryste a Lerpwl, ychydig iawn o fasnach a welwyd gyda gwledydd newydd yr
ymerodraeth Brydeinig o borthladdoedd yng Nghymru. O ganlyniad, ychydig iawn
o fewnfudwyr o Affrica ac Asia a welwyd yng Nghymru. Y cyfeiriad cyntaf at unrhyw
un o dras Affricanaidd oedd yn 1678 pan gafodd “Thomas, dyn du” ei fedyddio yng
Nghaerdydd. Nid esbonnir o ble y daeth Thomas na sut y daeth i fod yng Nghaerdydd.
Daeth y nifer fach o ymfudwyr a symudodd i Gymru i’r wlad i ddatblygu ei hadnoddau
mwynol, er bod y niferoedd unwaith eto yn eithaf isel.
• Ar ddiwedd y 16eg ganrif, cyflogodd Elisabeth I ddau beiriannydd Almaenig i
ddatblygu’r mwyngloddiau yng Nghwm Ystwyth yn Sir Aberteifi.
• Yn ystod y 17eg ganrif, daeth glowyr arweiniol o Swydd Derby i ardal Helygain, y
Fflint hefyd.
• Daeth y teulu Hanbury o Swydd Gaerwrangon i agor gwaith haearn yn ardal
Pont-y-pŵl.
Fodd bynnag, ychydig iawn o ymfudwyr a welwyd ar y cyfan a dim ond gyda dyfodiad
y chwyldro diwydiannol yn y 18fed ganrif y dechreuwyd gweld symudiadau mawr yn y
boblogaeth yng Nghymru.
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Y chwyldro diwydiannol
Y 18fed ganrif oedd dechrau’r chwyldro diwydiannol yng Nghymru wrth i gyfoeth
mwynol y wlad gael ei ecsbloetio yn fwy systematig. Er mai Cymry oedd rhai o’r
diwydianwyr cynnar, daeth llawer ohonynt hefyd o Loegr, gan ddod â gwybodaeth
dechnegol a gweithwyr medrus gyda hwy i ddechrau busnesau newydd e.e.
• Agorodd Dr John Lane o Fryste y gwaith copr cyntaf yn Abertawe yn 1714.
• Agorodd Isaac Wilkinson o Swydd Gaerhirfryn waith haearn yn Bersham ger
Wrecsam yn 1753.
• Ym Merthyr, roedd y prif feistri haearn – Richard Crawshay, John Guest,
Anthony Bacon a Samuel Homfray – i gyd yn Saeson.
Wrth i ddiwydiant datblygu yn y 19eg ganrif, cynyddodd lefelau mewnfudo i Gymru. Yn
y 1840au, arweiniodd y Newyn Mawr yn Iwerddon at y don fawr gyntaf o fewnfudwyr
i Gymru. Gwelwyd rhai mewnfudwyr o Iwerddon cyn hynny ond gorfodwyd pobl i
adael y wlad oherwydd y newyn. Erbyn 1861, roedd bron 30,000 o Wyddelod yn byw
yng Nghymru, y grŵp mwyaf o fewnfudwyr o bell ffordd. Gwnaethant ymgartrefu’n
bennaf yn y pedair tref fwyaf yn Ne Cymru - Caerdydd, Abertawe, Casnewydd a
Merthyr. Roeddent yn weithwyr caled a daethant o hyd i swyddi yn y diwydiant
adeiladu e.e. adeiladu dociau Caerdydd, y rhwydwaith rheilffordd a oedd yn ehangu,
yn ogystal â'r pyllau glo a’r gweithfeydd dur. Erbyn 1881, roedd traean o drigolion
Caerdydd yn Wyddelod.
Ehangodd y diwydiant glo yn gyflym yn ystod ail hanner y 19eg ganrif, yn enwedig yng
nghymoedd y De. Rhwng 1851 a 1911 ymfudodd mwy na 350,000 o bobl i’r ardal i
chwilio am waith.
(Cynyddodd poblogaeth
Cymoedd y Rhondda o lai
na 2,000 yn 1851 i
152,000 erbyn 1911). Hyd
at tua 1890, daeth y
mwyafrif helaeth ohonynt o
ardaloedd gwledig
canolbarth a gorllewin
Cymru. Fodd bynnag, ar ôl
y 1890au, gwelwyd llawer
mwy o ymfudwyr o’r tu
allan i Gymru, yn enwedig
Y teulu Conti o Gaerfyrddin gyda’u cartiau hufen iâ. Tynnwyd y llun
o orllewin Lloegr.
yn y 1920au.
© Conti’s Ice Cream; https://www.contisicecream.com/
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Daeth rhai mewnfudwyr o ardaloedd ymhellach i ffwrdd, yn enwedig Eidalwyr o ardal
Bardi yng ngogledd yr Eidal a oedd yn ffoi rhag yr amodau ffermio gwael yn yr ardal
honno. Erbyn dechrau’r 20fed ganrif roedd dros 1,000 o Eidalwyr yn byw yng Nghymru.
Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn gweithio mewn caffis neu siopau hufen iâ, ond daeth
rhai ohonynt o hyd i waith ar y môr neu yn y pyllau glo a’r gweithfeydd dur.
Denodd Cymru fewnfudwyr Iddewig hefyd. Sefydlwyd y gymuned Iddewig fach
gyntaf yn Abertawe yng nghanol y 18fed ganrif, yn bennaf yn sgil ymdrechion y
mewnfudwr Almaenig-Iddewig David Michael. Fodd bynnag, yn ddiweddarach yn y
19eg ganrif y gwelwyd y cynnydd mwyaf yn nifer y mewnfudwyr Iddewig pan ddaeth
Prydain yn gartref i Iddewon a oedd yn ffoi rhag erledigaeth grefyddol yn Nwyrain
Ewrop. Sefydlwyd cymunedau Iddewig ledled Cymru, yn bennaf yn ardaloedd
diwydiannol y De, ond hefyd ar hyd arfordir y Gogledd. Erbyn 1918, roedd dros 5,000
o gymunedau Iddewig gyda 19 o gynulleidfaoedd. Daeth Brynmawr yng nghymoedd
Gwent yn gartref i’r nifer fwyaf o fewnfudwyr Iddewig unrhyw le yn y DU.
Caerdydd, cymuned amlddiwylliannol
Erbyn dechrau’r 20fed ganrif, Caerdydd oedd yn un o’r cymunedau amlddiwylliannol
mwyaf ym Mhrydain gyda’r fasnach lo ryngwladol yn denu ymfudwyr o fwy na 50 o
wledydd gwahanol i’r ddinas. Cafodd glo Cymreig, yn enwedig glo stêm o’r Rhondda,
ei allforio i bob cwr o’r byd. Yn wir, anfonwyd y llwyth cyntaf erioed o lo o Gaerdydd
i ynysoedd bach Cape Verde oddi ar arfordir Gorllewin Affrica, ac roedd morwyr o’r
ynysoedd hynny yn cyrraedd ‘Tiger Bay’ mor gynnar â'r 17eg ganrif. Gwelwyd cynnydd
mawr yn y glo a allforiwyd o Gaerdydd yn ystod y 19eg ganrif. Yn aml, câi’r llongau glo
eu criwio gan bobl o wahanol rannau o’r ymerodraeth Brydeinig, yn enwedig y Caribî,
Yemen, Somalia a Gorllewin Affrica, felly nid yw’n syndod bod rhai o’r morwyr hyn
wedi ymgartrefu yn y porthladd. Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn byw yn ‘Tiger Bay’
neu Dre-biwt, ger y porthladd.
Yr ugeinfed ganrif
Parhaodd y mewnfudo i Gymru tan ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, ond yn y 1920au
a’r 1930au gadawodd llawer o bobl y wlad wrth i’r diwydiannau trwm hŷn (e.e. glo,
dur a llechi) grebachu. Ychydig iawn o fewnfudo a welwyd wrth i economi Cymru
arafu. Fodd bynnag, yn y 1930au daeth tua 40,000 o Iddewon a oedd yn ffoi rhag
erledigaeth y Natsïaid i Brydain. Ymgartrefodd rhai ohonynt yng Nghymru, lle y
gwnaethant helpu i sefydlu ystad fasnachu Trefforest.
Yn y 1930au hefyd gwelwyd dau o’r enghreifftiau mwyaf anarferol o fewnfudo, y ddau
yn ymwneud â phlant a’r ddau yn deillio o densiynau gwleidyddol yn Ewrop:-
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• Yn 1937, daeth 4,000 o blant o Wlad y Basg a oedd yn ffoi’r rhyfel cartref yn
Sbaen i Brydain. Daeth mwy na 200 ohonynt i Gymru - i Gaerllion, Abertawe,
Hen Golwyn a Brechfa yn Sir Gaerfyrddin.
• Yn 1938-9, teithiodd 10,000 o blant Iddewig i’r DU mewn ymgyrch o’r enw
Kindertransport. Aeth tua 200 ohonynt i Gastell Gwrych ger Abergele.
Ar ôl yr Ail Ryfel Byd roedd prinder llafur yn broblem fawr ym Mhrydain ac aeth y
llywodraeth ati i annog pobl i fudo i’r wlad. Daethant o amrywiol fannau.
Yn ystod y rhyfel, ymladdodd llawer o Bwyliaid (yn ogystal â Tsieciaid ac Wcraniaid) ar
ochr y cynghreiriad. Ar ôl y rhyfel, wrth i Ddwyrain Ewrop ddisgyn i gomiwnyddiaeth,
penderfynodd llawer ohonynt sefyll ym Mhrydain, yn rhannol oherwydd eu bod yn
casáu comiwnyddiaeth ac yn rhannol oherwydd y cysylltiadau yr oeddent wedi’u
gwneud yn ystod blynyddoedd y rhyfel. Nododd cyfrifiad 1951 fod 160,000 o Bwyliaid
yn byw yn y DU. Cafodd llawer ohonynt eu lleoli i ddechrau mewn gwersylloedd
ailgyfanheddu (hen ganolfannau milwrol yr UD yn aml) fel yr un ym Mhenrhos,
Gwynedd, a ddaeth yn “Bentref Pwylaidd” gyda’i eglwys, ei lyfrgell, ei ystafelloedd
cyffredin, ei siop a’i randiroedd ei hun.
Fodd bynnag, nid oedd y mewnfudwyr Pwylaidd hyn, na’r don newydd o fewnfudwyr
o’r Eidal, yn ddigon i fynd i’r afael â'r prinder llafur. Felly, yn y 1950au a’r 1960au
dechreuodd mewnfudwyr o wledydd newydd y Gymanwlad gyrraedd Prydain.
• Rhoddodd Deddf Cenedligrwydd Prydain 1948 yr hawl i ddeiliaid yr
Ymerodraeth Brydeinig fyw a gweithio yn y DU.
• Daeth rhai pobl i Brydain hefyd oherwydd diweithdra yn y Caribî a’r dadleoli yn
dilyn yr ymrannu yn India.
• Ar ddiwedd y 1960au ac ar ddechrau’r 1970au, daeth Asiaid o Kenya ac Asiaid
o Uganda i Brydain hefyd er mwyn ffoi rhag erledigaeth. (Fel y Pwyliaid gynt,
cafodd Asiaid o Uganda eu lleoli i ddechrau mewn hen ganolfannau milwrol, fel
yr un yn Nhonfanau ger Tywyn).
Ymgartrefodd rhai ymfudwyr o’r Gymanwlad yng Nghymru, yn enwedig yn y
dinasoedd. Fodd bynnag, o 1962 ymlaen, gosodwyd rheolaethau mewnfudo mwyfwy
llym ar fewnfudwyr o’r Gymanwlad. Serch hynny, drwy gydol y 1960au a’r 1970au,
cafodd mwy na 70,000 o ddinasyddion o’r Gymanwlad eu derbyn i Brydain bob
blwyddyn.
Yn 1973, ymunodd y DU â'r Undeb Ewropeaidd. Golygai hyn y gallai dinasyddion o
aelod-wladwriaethau eraill ddod i’r DU i weithio. I ddechrau, roedd nifer yr ymfudwyr
o’r UE yn isel – ychydig dros 7,000 y flwyddyn ar gyfartaledd ledled y DU. Fodd
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bynnag, ar ddiwedd y 1990au gwelwyd cynnydd dramatig wrth i ymfudwyr o aelodwladwriaethau newydd yr UE yn Nwyrain Ewrop ddod i Brydain i chwilio am waith.
Rhwng 2001 a 2001, daeth bron 3,000,000 o fewnfudwyr i’r DU. Roedd y lefel hon o
fewnfudo i’r DU yn ddigynsail – cymaint yn fwy nag a welwyd erioed o’r blaen. Ers
2004, mae mwy na 16,000 o fewnfudwyr o Ddwyrain Ewrop wedi cofrestru i weithio
yng Nghymru (1% o’r cyfanswm a gyflogir) gyda mwy na hanner ohonynt mewn
pedair ardal (Sir Gaerfyrddin, Caerdydd, Casnewydd a Wrecsam). Yn 2011,
dangosodd y cyfrifiad fod 45,000 o drigolion Caerdydd wedi cael eu geni dramor –
13% o’i phoblogaeth.
Nifer o fudwyr a anwyd tu allan i Gymru
(Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2015)
U.D.A
De Affrica
Bangladesh a Pilipinas
China a Pakistan
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Ym mis Mehefin 2016, pleidleisiodd y DU dros adael yr UE. Ar hyn o bryd, nid yw’n
glir pa effaith y gallai hyn ei chael ar batrymau mudo yn y dyfodol.
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Profiadau Mewnfudwyr yng Nghymru
Mae profiadau mewnfudwyr dros y canrifoedd wedi amrywio. Mae’r croeso a gânt a’r
gallu sydd ganddynt i gael eu derbyn i’r gymuned leol yn dibynnu ar nifer o ffactorau.
• Y graddau y gallant gystadlu am waith
• Cyflwr yr economi ar y pryd
• Lefel y mewnfudo
• Eu credoau crefyddol
• Eu parodrwydd i integreiddio i mewn i’r boblogaeth leol.
Y chwyldro diwydiannol
Cyn dechrau’r chwyldro diwydiannol, ymddengys fod y nifer fach o fewnfudwyr a
ddaeth i Gymru wedi integreiddio’n hawdd i mewn i’w cymunedau lleol. Fodd bynnag,
pan gyrhaeddodd nifer fawr o Wyddelod yn y 1840au achosodd hyn densiynau ac
arweiniodd at y terfysgoedd hiliol cyntaf yng Nghaerdydd yn 1848 ar ôl i Gymro,
Thomas Lewis, gael ei drywanu gan Wyddel, John Conners. Achosodd y mewnfudo o
Iwerddon broblemau am nifer o resymau;
• Cyrhaeddodd y mewnfudwyr yn ystod dirwasgiad economaidd. Roedd
gweithwyr lleol yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i waith ac yn honni bod y
Gwyddelod yn barod i weithio am gyflog llai.
• Gwnaethant gyrraedd mewn niferoedd mawr ac mewn cyflwr enbydus. Pan
gafwyd achosion o golera yng Nghaerdydd yn 1849, y Gwyddelod, a oedd yn
byw yn slymiau tlotaf a mwyaf gorlawn y ddinas, gafodd y bai am ledaenu’r
clefyd.
• Roedd papurau newydd lleol yn wrthwynebus ac yn cyfeirio atynt yn aml fel
“Mud Crawlers” (oherwydd y ffaith eu bod yn cael eu gollwng weithiau wrth y
draethlin gan gapteiniaid llongau, yn frwnt ac yn gorfod dod o hyd i’w ffordd eu
hunain i’r dref agosaf.)
• Roedd Cymru yn wlad Brotestannaidd, anghydffurfiol gan fwyaf ac roedd y rhan
fwyaf o’r mewnfudwyr Gwyddelig yn Gatholigion Rhufeinig.
Yn ystod y 19eg ganrif, byddai cynifer ag 20 o derfysgoedd gwrth-Wyddelig ledled y
wlad, mewn lleoedd mor bell oddi wrth ei gilydd â Chaerdydd a Chaergybi. Roedd
tensiynau ethnig yn eithriadol o wael yn Sir Fynwy a Morgannwg, lle cafodd y
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newydd-ddyfodiaid eu cyhuddo o weithio am gyflogau is.
Fodd bynnag, wrth i’r economi gryfhau, daeth yn haws i fewnfudwyr Gwyddelig ddod
o hyd i waith. Roeddent yn fodlon gwneud gwaith anodd, yn aml o dan yr amodau
mwyaf brwnt a pheryglus. Ledled Cymru, fe’u gwelwyd yn gweithio ar brojectau
adeiladu e.e. adeiladu dociau Caerdydd a’r rhwydwaith rheilffordd a oedd yn ehangu,
yn ogystal ag yn y pyllau glo a’r gweithfeydd dur. Nid oes unrhyw dystiolaeth gadarn
ychwaith bod y Gwyddelod wedi tandorri cyflogau gweithwyr lleol. Mae’n debygol mai
bychod dihangol cyfleus oeddent pan fyddai pethau’n wael.
Erbyn diwedd y 19eg ganrif roedd y Gwyddelod yn integreiddio’n fwy i’r gymdeithas
yng Nghymru. Urddwyd James Murphy yn Faer Catholig Rhufeinig cyntaf Casnewydd
yn 1868, a phenodwyd John Beirne yn Faer Gwyddelig cyntaf Wrecsam yn 1877.
Roedd rhai meddygon Gwyddelig yn gyfrifol am roi gofal meddygol mewn nifer o drefi
ac aneddiadau diwydiannol. Yn eu plith roedd Dr Mary Hannan, a gafodd ei disgrifio
yn 1896 fel y meddyg benywaidd cyntaf, a’r unig un, yng Nghymru.
Efallai mai’r enghraifft orau o’r ffaith bod y Gwyddelod yn
cael eu derbyn oedd yr orymdaith Gatholig Corpus Christi
flynyddol yng Nghaerdydd, a ddisgrifiwyd gan y Western Mail
yn 1891 fel digwyddiad y flwyddyn yn y dref. Roedd gan y
gymuned Wyddelig ei harwyr ym maes chwaraeon hefyd.
Yr enwocaf ohonynt oedd y bocsiwr “Peerless” Jim Driscoll
(isod) a ddaeth yn adnabyddus ar ddwy ochr yr Iwerydd.
Cipiodd deitl pencampwr pwysau plu Prydain yn 1906, ac
yna deitl pwysau plu’r Ymerodraeth Brydeinig. Ar ddiwrnod ei
angladd yn 1925, amcangyfrifwyd bod 100,000 o bobl ar hyd
strydoedd Caerdydd i dalu teyrnged iddo.
Jim Driscoll

Topical Press Agency / Stringer / Getty Images

Yn ddiweddarach yn y 19eg ganrif, cafodd mewnfudwyr Iddewig eu denu hefyd
gan economi lewyrchus Cymru. Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn rhedeg busnesau
ac, erbyn diwedd y ganrif, roedd llawer o drefi yng Nghymoedd y De yn gartref i
gymunedau Iddewig bach. Er iddynt gynnal eu hunaniaeth Iddewig, gwnaethant
integreiddio i fywyd cymdeithasol a gwleidyddol Cymru ac roedd ganddynt
gydberthnasau da ar y cyfan â'u cymdogion Cymreig. (Ymddengys mai’r unig
eithriad oedd yn Nhredegar yn 1911 pan ymosododd mobiau ar fusnesau Iddewig.
Roedd hwn yn gyfnod o galedi economaidd ac ymddengys fod yr Iddewon yn fychod
dihangol ar gyfer rhwystredigaeth gweithwyr lleol.)
Mewn mannau eraill yn Ewrop, roedd yr Iddewon yn aml yn dioddef erledigaeth a
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phogromau (terfysgoedd a chyflafanau gwrth-Iddewig) e.e. yn Odessa yn Rwsia
yn 1905. Pan glywyd am hyn yng Nghymru, codwyd arian yn Abertawe i helpu’r
teuluoedd a gafodd eu heffeithio gan y pogrom.
Roedd gan y gymuned Eidalaidd yng Nghymru gydberthnasau da â'r boblogaeth
genhenid hefyd. Fel yr Iddewon, roeddent yn fach o ran nifer ac nid oeddent yn
cystadlu am waith. Roedd diwylliant caffis a siopau hufen iâ yn gymharol newydd i
Gymru ac felly cawsant eu croesawu fel ychwanegiad i’r stryd fawr leol. Cyrhaeddodd
yr Eidalwyr hefyd ar yr un pryd â thwf y Mudiad Dirwest ac, yn aml, cyfeiriwyd at y
caffis Eidalaidd cyntaf fel “Bariau Dirwest”, a olygai fod ganddynt sêl bendith y capeli
anghydffurfiol. Daethant yn fan casglu cymdeithasol, yn enwedig ar ddydd Sul pan
roedd y tafarndai ar gau. Roedd hyn yn anghyfreithlon, ond roedd enillion y diwrnod
yn ddigon i wneud iawn am y ddirwy o bum swllt (25c).
Yr ugeinfed ganrif
Erbyn dechrau’r ugeinfed ganrif, roedd gan bob tref fach yng Nghymru ei chaffi
Eidalaidd ei hun ac erbyn y 1930au roedd mwy na 300 ohonynt.

Y teulu Berni y tu allan i’w caffi ym Mhontmorlais, Merthyr.
Merthyr Express / Trinity Mirror

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd,
cafodd Eidalwyr Cymreig
heb ddinasyddiaeth
Brydeinig eu hystyried yn
estroniaid y gelyn. Cafodd
rhai ohonynt eu hanfon
i weithio ar ffermydd tra
bod eraill wedi’u cadw
ar Ynys Manaw neu yng
Nghanada. Yn 1940, collodd
53 o Eidalwyr Cymreig eu
bywydau pan gafodd llong yr
Arandora Star ei suddo gan
gwch tanfor Almaenig wrth
iddi fynd â chaethiwedigion i
Ganada.

Yn y 1950au, dechreuodd arferion newid. Pylu wnaeth apêl y caffi Eidalaidd
traddodiadol yn sgil perchenogaeth ceir, dyfodiad y teledu a mathau newydd o
adloniant. Mae llawer ohonynt wedi cau wrth i’r genhedlaeth iau chwilio am waith
arall.
Yn 1919, gwelwyd terfysgoedd hiliol yn ‘Tiger Bay’, Casnewydd a’r Barri. Canfu’r
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dynion a ddychwelodd o’r rhyfel eu bod yn ddiwaith a daeth y boblogaeth o bobl
dduon leol yn fychod dihangol. Gwelwyd terfysgoedd tebyg yn Llundain, Lerpwl,
Glasgow a Hull. Fodd bynnag, yn gyffredinol, gwelwyd mwy o gyd-dynnu fel arfer
ymhlith cymunedau porthladdoedd yng Nghymru drwy gydol yr 20fed ganrif.
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Effaith Mewnfudwyr ar Gymru
Mae bron yn anochel y bydd mewnfudwyr yn effeithio ar y cymunedau y byddant yn
mynd i mewn iddynt. Oni bai ei fod yn alltudiad ar raddfa fawr fel y gwelwyd gydag
Asiaid o Uganda, mae mewnfudwyr yn dueddol o fod yn iau ac yn fwy gweithgar yn
economaidd na’r boblogaeth gyfan. Felly, ar y cyfan, maent yn gwneud cyfraniad
cadarnhaol at y wlad.
Y cyfnod modern cynnar
Ymddengys bod y mewnfudwyr cynharaf a ddaeth i’r wlad yn ystod y 16eg a’r 17eg
ganrif wedi cael croeso cynnes ar y cyfan. Cawsant effaith gadarnhaol drwy helpu i
ddatblygu’r economi ar adeg pan roedd adnoddau mwynol Cymru yn dechrau cael eu
hecsbloetio. Cyflymodd y broses hon yn ystod y 18fed ganrif.
Y chwyldro diwydiannol
Gwnaeth y nifer fawr o bobl a fewnfudodd o Iwerddon yng nghanol y 19eg ganrif
helpu i ddatblygu economi Cymru hefyd, er na chawsant eu croesawu i’r fath raddau
i ddechrau. Roedd llawer o bobl yng Nghymru wedi’u dychryn gan y niferoedd mawr
o fewnfudwyr hanner newynog a oedd yn cyrraedd y wlad. Nododd papur newydd
y Monmouthshire Merlin fod strydoedd Casnewydd yn orlawn gyda channoedd ar
gannoedd o Wyddelod newynog.
Er bod cyfnodau ac ardaloedd penodol lle cafwyd gwrthwynebiad i bresenoldeb y
Gwyddelod, roeddent yn weithwyr caled ar y cyfan ac felly’n ei chael hi’n gymharol
hawdd dod o hyd i waith. Roeddent yn aml yn fodlon gwneud y math o waith brwnt,
amhleserus nad oedd pobl eraill yn awyddus i’w wneud. Roeddent yn gweithio’n
bennaf fel labrwyr ar y rheilffyrdd, yn nociau Caerdydd ac fel gweithwyr adeiladu
mewn trefi a oedd yn datblygu. Buont yn rhedeg tai llety hefyd, yn aml yn yr ardaloedd
tlotaf o’r dref e.e. ardal Newtown yng Nghaerdydd. Er bod y rhain yn aml yn orlawn,
Ymgartrefodd llawer o fewnfudwyr
Gwyddelig yn ardal Newtown yng
Nghaerdydd. Cafodd yr ardal ei
hadeiladu gan Ardalydd Biwt i bobl a
oedd yn ffoi rhag y newyn yn Iwerddon.
Roedd hi’n ardal gyfyng o dai cefn
wrth gefn a oedd yn orlawn iawn ac yn
afiach.
Newtown, Caerdydd
@OldCardiffPics
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roeddent yn cynnig llety rhad iawn i’w cydwladwyr wrth i’r ymfudo o Iwerddon i
Brydain barhau tuag at ddiwedd y 19eg ganrif.
Cafodd yr Eidalwyr effaith sylweddol ar Gymru hefyd. Erbyn dechrau’r 20fed ganrif
roedd gan bob tref fach yng Nghymru ei chaffi Eidalaidd ei hun a daethant yn rhan
arferol o fywyd yng Nghymru. Fe’u galwyd yn “siopau Bracchi” (ar ôl Giacomo
Bracchi, y dyn y credir iddo ddod â hufen iâ a danteithion Eidalaidd i Dde Cymru).
Daethant yn fan casglu cymdeithasol, gan gynnig dewis amgen rhad di-alcohol i
dafarndai a chlybiau. Roedd hyn yn arbennig o wir ar ddydd Sul pan oedd y tafarndai
ar gau (yn dilyn Deddf Tafarnau ar y Sul – Cymru, 1881). Roedd achlysuron pan
gafodd Eidalwyr ddirwy am agor ar ddydd Sul, ond gwnaethant dalu’r ddirwy o
bum swllt (25c) a bwrw ati. Roedd y fasnach a gafwyd ar ddydd Sul yn cyfrannu’n
sylweddol at eu helw.
Erbyn 1939, roedd 336 o gaffis Eidalaidd yn Ne Cymru. Roedd pum caffi ar Taff
Street ym Mhontypridd a saith arall mewn rhannau eraill o’r dref. Roedd y caffis
Eidalaidd yn cynnig gwasanaeth gwerthfawr yn ystod diwrnodau tywyll y Dirwasgiad.
Gallai dynion diwaith wneud i baned o de neu goco bara oriau yng nghynhesrwydd a
chyfforddusrwydd y caffi lleol – a phan roedd pethau’n anodd, byddai’r bil yn aml yn
cael ei roi o’r neilltu nes bod pethau’n gwella yn y pentref.
Mae’r gymuned Gymreig-Eidalaidd wedi cael effaith mewn ffyrdd eraill hefyd. Agorodd
y brodyr Frank ac Aldo Berni, a ddechreuodd mewn busnes ym Merthyr Tudful, y Berni
Inn cyntaf yn 1956. Erbyn 1970, pan werthwyd y 147 o fwytai a gwestai, hon oedd y
gadwyn fwyaf o fwytai y tu allan i’r UD. Daeth Eidalwyr Cymreig eraill yn enwog mewn
meysydd eraill hefyd:- Joe Calzaghe ac Enzo Maccarinelli – bocswyr; Victor Spinetti –
actor; Robert Sidoli – chwaraewr rygbi rhyngwladol; Angela Hartnett – cogydd; Andrew
Vicari – arlunydd.
Ymgartrefodd mewnfudwyr Iddewig ledled Cymru hefyd, gan sefydlu cynulleidfaoedd
uniongred bach mewn trefi a dinasoedd fel Bangor, Llandudno, Llanelli, Merthyr
Tudful, Casnewydd a Wrecsam. Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn ddynion busnes ac
yn berchnogion siopau. Roedd rhai yn berchen ar siopau mawr fel Pollecoff’s ym
Mhwllheli a Wartski’s ym Mangor a Llandudno, a oedd yn brolio eu bod yn gweithredu
‘Drwy Benodiad Brenhinol’. Aeth Isidore Wartski ymlaen i fod yn faer Bangor, y maer
Iddewig cyntaf yng Nghymru yn ôl y sôn.
Ar ddiwedd y 1930au, roedd y ffoaduriaid Iddewig a wnaeth ffoi yr Ewrop Natsïaidd yn
cynnwys llawer â phrofiad busnes. Er eu bod yn gymharol fach o ran nifer, cawsant
effaith fawr. Gwnaethant helpu i ddatblygu Ystad Fasnachu Trefforest, cyfadeiladau
diwydiant ysgafn a ddaeth â gwaith yr oedd ei angen yn ddybryd i’r ardal o amgylch
Pontypridd.
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Fel yr Eidalwyr, mae Iddewon Cymreig wedi gadael eu marc ar fywyd yng Nghymru.
Yn 1912, David Jacobs oedd y Cymro cyntaf i ennill medal aur Olympaidd ar y trac.
Yn fwy diweddar, roedd Danne Abse (bardd) a’i frawd Leo Abse (yr AS a gyflwynodd
y bil aelod preifat i gyfreithloni cydberthnasau cyfunrhywiol a llacio cyfreithiau
ysgaru). Cyflawnodd Brian David Josephson, athro ffiseg ym Mhrifysgol Caergrawnt,
waith arloesol ar dra-dargludedd, gan dderbyn y Wobr Nobel mewn Ffiseg yn 1973.
Dechreuodd Harry ac Abe Sherman eu busnes pŵls pêl-droed yng Nghaerdydd ar ôl
y Rhyfel Byd Cyntaf, gan gyflogi llawer o bobl leol. Yn eu hewyllys, gadawyd arian i
nifer o elusennau a thalwyd am y gwaith o adeiladu Theatr Sherman yn y ddinas.
Yr ugeinfed ganrif
Gwnaeth yr ymfudwyr a ymgartrefodd ym mhorthladdoedd Cymru helpu i ddatblygu
economi’r wlad hefyd. Yn gyffredinol, credir bod y morwyr cyntaf o’r Caribî, Yemen,
Somalia a Gorllewin Affrica wedi cyrraedd Prydain ar ddiwedd y 19eg ganrif ar longau
a oedd yn cludo glo a nwyddau eraill. Daeth y rôl hon yn bwysicach fyth yn ystod
y Rhyfel Byd Cyntaf, pan roedd morwyr Prydeinig gwyn yn cael eu trosglwyddo i’r
Llynges Brenhinol. Tybiwyd bod morwyr o Affrica a’r Caribî yn gyfarwydd â hinsawdd
boeth a gwaith caled, ac felly fe’u dewiswyd i fwydo tân y llong neu i ofalu am yr
injans islaw’r deciau.
Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, daeth llawer mwy o ymfudwyr o’r Caribî i weithio ym Mhrydain
ar adeg pan roedd prinder llafur difrifol yn y wlad. Daeth llawer ohonynt o hyd i waith
ym maes trafnidiaeth ac yn y GIG. Mae ymfudwyr o India, Pacistan a Bangladesh
wedi gwneud eu marc hefyd. Yn y 1960au a’r 1970au daeth y meddyg Indiaidd
yn ffigwr cyfarwydd mewn ysbytai a meddygfeydd teulu yng Nghymru. Mae ein
harferion bwyta yn llawer mwy mentrus erbyn hyn diolch i’r sawl a fewnfudodd ar ôl
y rhyfel. Mae siopau tecawê a bwytai Indiaidd a Tsieinaidd bellach yn rhan yr un mor
gyfarwydd o’r stryd fawr ag yr oedd caffis Eidalaidd ar ddechrau’r 20fed ganrif. Erbyn
hyn, mae’r pysgod a sglodion Prydeinig traddodiadol yn llai poblogaidd na bwyd
Tsieineaidd, Indiaidd a pizza.
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Ymfudo
Y Rhesymau dros Ymfudo
Dros y 500 mlynedd diwethaf, mae pobl wedi ymfudo o Gymru am resymau
gwahanol. Yn ystod y 16eg a’r 17eg ganrif, penderfynodd llawer o bobl i adael Cymru
oherwydd erledigaeth grefyddol. Fodd bynnag, erbyn y 18fed, 19eg a’r 20fed ganrif
roeddent yn fwy tebygol o wneud hynny oherwydd ffactorau economaidd neu er mwyn
chwilio am fywyd gwell dramor. Fel ymfudwyr eraill o Brydain, symudodd y sawl a
aeth o Gymru i bob cwr o’r byd, yn enwedig America a’r Ymerodraeth Brydeinig. Fodd
bynnag, roedd yr ymfudo o Gymru ychydig yn wahanol mewn sawl ffordd.
• Sefydlwyd yr anheddiad Cymreig ym Mhatagonia nid oherwydd erledigaeth
grefyddol neu resymau economaidd yn bennaf ond oherwydd dyhead i gadw’r
Gymraeg a diwylliant Cymru yn fyw.
• O gymharu â rhannau eraill o’r DU, nifer fach o Gymry sydd wedi ymfudo. (Yn
gymesur â'r boblogaeth, credir bod 25 gwaith yn fwy o Wyddelod wedi ymfudo
i’r UD o gymharu â Chymry).
• Gan mai Protestaniaid ac anghydffurfwyr oedd y rhan fwyaf ohonynt, aethant i
wledydd oedd â chrefydd debyg e.e. America ac Awstralia, yn hytrach nag India
neu’r trefedigaethau Affricanaidd.
• Rhwng 1870 a 1914 amcangyfrifwyd bod 40% o ymfudwyr o Gymru wedi
dychwelyd adref – ffigur llawer uwch o gymharu â rhannau eraill o’r DU (gelwir
hyn yn ôl-ymfudo). Pan gyflwynwyd llongau stêm trawsiwerydd cyflym yn y
1850au, daeth y daith yn rhatach ac fe’i cwtogwyd i bythefnos, felly nid oedd
angen i’r ymfudo fod yn barhaol mwyach. Yn y Porth yn y Rhondda mae ardal a
elwir yn lleol yn “America Fach”. Yn y 19eg ganrif, roedd llawer o’r trigolion yno
wedi treulio amser yn byw yn yr UD cyn dychwelyd i Gymru.

People’s Collection Wales;
https://www.peoplescollection.wales/

Er bod gan yr anheddiad ym Mhatagonia le
pwysig yn hanes Cymru, nid honno oedd y
gyrchfan fwyaf poblogaidd i ymfudwyr o Gymru.
Yn wir, ar draws y ffin i Loegr y symudodd y
rhan fwyaf o ymfudwyr a adawodd Cymru dros y
canrifoedd, ac America oedd dewis cyntaf y sawl
a adawodd Prydain yn gyfan gwbl. O’r 17eg ganrif
tan ddiwedd y 19eg ganrif, ym mhob degawd
namyn un, America oedd dewis cyntaf ymfudwyr
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o Gymru (yr eithriad oedd y 1850au pan ddarganfuwyd aur yn Awstralia). Nid oedd
Patagonia erioed yn gyrchfan boblogaidd. Roedd hyd yn oed De Affrica, gyda 4,300 o
ymfudwyr o Gymru yn 1920, yn gyrchfan fwy poblogaidd na Phatagonia, gyda 4,000 o
ymfudwyr ar y mwyaf.
Y Cyfnod Modern Cynnar
Penderfynodd y rhan fwyaf o’r ymfudwyr cynnar i adael Cymru oherwydd erledigaeth
grefyddol a’u dewis gyrchfan oedd America. Cafodd yr ymfudwyr eu cymell hefyd gan
y chwedl am y tywysog canoloesol Madog ap Owain o Wynedd a’i daith i America. Yn
wir, defnyddiodd Elisabeth I y stori i gyfiawnhau anfon ymsefydlwyr o Brydain i sefydlu
trefedigaethau yn America. Yn 1792 (saith blynedd cyn Cyrch Lewis a Clarke), aeth
John Evans, Methodist Cymreig, ati i chwilio am “Indiaid Cymreig” yn rhannau
gogleddol afon Missouri. Fodd bynnag, hyd yn oed o ddiystyru chwedl Madog,
ymgartrefodd y Cymry yn America yn gynnar o gymharu ag Ewropeaid eraill.
Paentiad o Indiaid Mandan o ddechrau’r
19eg ganrif. Maent yn defnyddio’r hyn sy’n
edrych yn debyg i gwryglau Cymreig, un
o’r rhesymau pam y cyfeiriwyd atynt fel yr
“Indiaid Cymreig”. Yn fuan ar ôl i’r darlun hwn
gael ei baentio, bu farw’r rhan fwyaf o’r llwyth
mewn epidemig o’r frech wen, gan ei gwneud
hi’n anodd canfod a oedd unrhyw wirionedd i’r
chwedl.
Parth cyhoeddus - Wikimedia Creative Commons;
https://bit.ly/2KIIQXf

Roedd yr ymgais gyntaf i sefydlu trefedigaeth Gymreig yn Newfoundland, Canada
yn 1617 yn drychinebus. Cambriol (neu New Cambriol) oedd yr enw a roddwyd
ar yr anheddiad newydd, ond dim ond am 20 mlynedd y bu iddo bara. Ymhlith y
rhesymau dros adael yr anheddiad hwnnw roedd pridd gwael, hinsawdd anffafriol
ac ymosodiadau gan y Ffreincwyr. Roedd hi’n 50 mlynedd arall nes bod ymfudwyr o
Gymru yn rhoi cynnig arall ar sefydlu trefedigaeth dramor.
• Yn 1663 roedd grŵp bach o Fedyddwyr, dan arweiniad eu gweinidog John
Myles, yn awyddus i ffoi rhag erledigaeth grefyddol. Gwnaethant adael am
America lle y gwnaethant sefydlu tref Swansea, Massachusetts.
• Yn 1682, dilynodd grŵp llawer mwy o Grynwyr Cymreig William Penn i
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America, a hynny am yr un rheswm. Roedd Penn am alw’r anheddiad hwn yn
“New Wales” ond nid oedd yr awdurdodau yn Llundain yn hoffi’r enw felly cafodd
ei newid i Pennsylvania. Ymgartrefodd y Crynwyr Cymreig, dan arweiniad
John Roberts, mewn ardal a ddaeth yn adnabyddus fel y “Welsh Tract”. Roedd
yr ardal hon yn ganolog i aneddiadau Cymreig yn America am flynyddoedd
lawer. Erbyn 1700, roedd y Cymry yn cyfrif am tua thraean o boblogaeth y
drefedigaeth, sef 20,000. Gadawodd cynifer o Grynwyr Cymreig am America
nes i’r rheini a adawyd ar ôl gyfeirio at eu hunain fel “the remnants”.
• Yn 1789, sefydlodd Morgan John Rhys, gweinidog y Bedyddwyr o Lanbradach
ym Morgannwg, drefedigaeth Cambria yn Pennsylvania. Cadwodd y
gymuned hon ei hunaniaeth Gymreig unigryw, gan ddefnyddio’r iaith Gymraeg
am flynyddoedd lawer.
Map o’r “Welsh Tract” yn Pennsylvania
fodern yn y 18fed ganrif. Gellir gweld
enwau lleoedd Cymraeg fel Radnor a
Haverford, sy’n ein hatgoffa o’r ardaloedd
o Gymru y daeth llawer o’r ymsefydlwyr
cynnar hyn ohonynt.
The Welsh Tract
Library of Congress,
Geography and Map Division

Yn ogystal â'r sawl a ymfudodd er mwyn ffoi rhag erledigaeth grefyddol, roedd
mathau eraill o ymfudwyr hefyd.
• Roedd o leiaf hanner y bobl a adawodd i fynd i America yn ystod y 17eg a’r 18fed
ganrif yn weision ymrwymedig (unigolion a lofnododd gontract neu gytundeb
i weithio i gyflogwr am nifer benodol o flynyddoedd ac a oedd yn rhydd i wneud
fel y mynnont ar ôl y cyfnod hwnnw). Roedd llawer ohonynt yn Gymry.
• Roedd yr hyn y gellid eu galw’n ymfudwyr anfodlon hefyd h.y. troseddwyr
a gludwyd i India’r Gorllewin, America neu, yn ddiweddarach, Awstralia. Yn
dilyn Brwydr Sain Ffagan yn 1648, anfonwyd 240 o gaethion brenhinol i India’r
Gorllewin. Yn ystod y 200 mlynedd nesaf, cafodd llawer o droseddwyr eraill o
Gymry eu cludo dramor. Yn eu plith roedd Lewis Lewis, arweinydd terfysgoedd
Merthyr ac arweinwyr y Siartwyr yng Ngwent, John Frost, Zephaniah Williams
a William Jones (er i Frost gael ei bardynu’n ddiweddarach a’i ddychwelyd i
Gasnewydd). Amcangyfrifwyd bod 1,800 o droseddwyr o Gymru wedi’u cludo i
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Awstralia erbyn 1852, yr oedd tua 300 ohonynt yn ferched.
Yn ogystal ag America, ymfudodd pobl o Gymru i India’r Gorllewin hefyd. Roedd India,
a reolwyd gan yr East India Company ar y pryd, hefyd yn gartref i rai ymfudwyr o
Gymru.
Y bedwaredd ganrif ar bymtheg
Yn ystod y 19eg ganrif, teithiodd ymfudwyr o Gymru i bob rhan o’r byd, gan gynnwys
lleoedd mor amrywiol ag Awstralia, Canada, De Affrica, yr Ariannin, Brasil a Rwsia.
Fodd bynnag, America oedd dewis gyrchfan mwyafrif helaeth ohonynt o hyd. Mae’n
bosibl bod cynifer â chwarter miliwn o bobl a aned yng Nghymru yn byw dramor ar
ddechrau’r 20fed ganrif.
Roedd America yn apelio at ymfudwyr o Gymru am nifer o resymau:
• Roedd llywodraethau America yn annog ymfudwyr i ddatblygu adnoddau’r UD.
• Roedd gan ffermwyr a gweithwyr diwydiannol o Gymru y sgiliau yr oedd galw
amdanynt.
• Roedd ardaloedd enfawr o dir rhad yn America i’r sawl na allai fforddio prynu
tir yng Nghymru. Yn 1872, ysgrifennodd Robert D. Thomas, gweinidog
Cynulleidfaol, dywyslyfr yn Gymraeg yn tynnu sylw at y cyfleoedd arbennig a
oedd ar gael yn America. Daeth yn boblogaidd yng Nghymru, gan annog mwy o
ymfudo fwy na thebyg.
• Roedd cyfnodau o ddirwasgiad economaidd ym Mhrydain yn gwneud i’r broses
ymfudo ymddangos yn ddeniadol e.e. y dirwasgiad yn y diwydiant ffermio ar
ddiwedd y Rhyfel Napoleonaidd yn 1815 ac eto yn yr “Hungry Forties”. Yn y
1860au, roedd papurau newydd ym Merthyr ac Aberdâr yn ysgrifennu am yr
“obsesiwn gydag ymfudo” wrth i gynifer o bobl adael yr ardal.
• Roedd llythyrau gan y sawl a oedd wedi ymfudo yn annog eraill i’w dilyn. Fel
grwpiau eraill o ymfudwyr, roedd y Cymry yn dueddol o glystyru mewn rhai
ardaloedd er mwyn iddynt allu cynnal cysylltiadau agos.
Ar ddechrau’r 19eg ganrif, roedd y rhan fwyaf o’r Cymry a ymgartrefodd yn America
yn ffermwyr. Gwnaethant adael Cymru er mwyn ffoi rhag tlodi gwledig. Cyrhaeddodd
y grŵp mawr cyntaf yn 1818 gan ymgartrefu yn swyddi Gallia a Jackson yn Ohio,
ardal a alwyd yn “Little Wales”. Yn ogystal â ffermio, gwnaethant helpu i adeiladu
ffyrdd, camlesi a rheilffyrdd y dalaith. Yn lleol, cyfeirir at y teuluoedd hyn fel y “1818
Welsh”. Roedd eu llythyrau gartref yn disgrifio’r cyfleoedd a oedd ar gael yn yr ardal
yn annog eraill i ymfudo. Erbyn dechrau’r 20fed ganrif, amcangyfrifwyd bod 10,000 o
16

Patrymau Mudo
Y cyd-destun Cymreig
Gymry wedi ymgartrefu yn Ohio.
O’r 1830au, dechreuodd nifer fawr o weithwyr diwydiannol medrus o Gymru,
yn enwedig cymoedd y De, ymfudo i America. Roedd y chwyldro diwydiannol wedi
creu cronfa fawr o weithwyr medrus o Gymru yr oedd galw amdanynt ledled y byd.
Ymgartrefodd gweithwyr dur yn Pittsburgh, Cleveland a Chicago, a denwyd miloedd o
lowyr o Gymru i ardaloedd Scranton a Wilks-Barr yn Pennsylvania lle’r oedd pyllau
glo caled yn cael eu datblygu. Erbyn dechrau’r ugeinfed ganrif, roedd bron 10,000 o
ddisgynyddion Cymreig yn byw yn Scranton. Rhwng cyfnod y Rhyfel Cartref a diwedd
y Rhyfel Byd Cyntaf, honnai ei bod yn gartref i’r nifer fwyaf o Gymry yn y byd y tu allan
i Gymru a Lloegr. (Heddiw, mae tua 200,000 o ddisgynyddion Cymreig yn byw yn
Pennsylvania, mwy nag mewn unrhyw dalaith arall.)
Yng nghanol y 19eg ganrif, aeth Americaniaid Cymreig ati i ddatblygu diwydiant llechi
America hefyd. Rhwng 1845 a 1851, gadawodd bron 1,500 o bobl drefi Bethesda a
Llanberis i fynd i weithio yn y chwareli llechi yn Vermont yn yr UD. Roedd cymunedau
llechi mawr hefyd yn nhaleithiau Pennsylvania ac Efrog Newydd, yn bennaf o amgylch
trefi Granville a Fair Haven. Roedd gan o leiaf chwe thalaith arall chwareli llechi, a
mewnfudwyr o Gymru oedd y mwyafrif o’r gweithwyr.
Yn ystod degawd olaf y 19eg ganrif, gadawodd llawer o weithwyr tunplat Gymru
i fynd i’r UD. Hyd at ddiwedd y 1880au roedd Cymru yn cynhyrchu 80% o dunplat
y byd ac yn dominyddu’r farchnad fyd-eang. Fodd bynnag, yn 1890, cyflwynodd
America Dariff McKinley. Arweiniodd hyn at gynnydd ym mhris tunplat mewnforiedig,
a dirwasgiad yn y diwydiant yng Nghymru. Gadawodd cannoedd o Gymru i fynd
i weithio i’r gweithfeydd tunplat yn Philadelphia ac Ohio. Daeth llawer ohonynt yn
ffigyrau pwysig yn y diwydiant.
Dylid sôn hefyd am un grŵp bach arall o Gymry a ymfudodd yn ystod y 19eg ganrif.
Yn y 1860au, gadawodd y Mormoniaid Cymreig i fynd i America. Er na chawsant
eu herlyn mewn gwirionedd, nid oeddent yn boblogaidd ac aethant i America am
resymau yn ymwneud â chrefydd. Ymgartrefodd llawer o Formoniaid Cymreig yn
Malad City, Idaho. Heddiw, mae’r ddinas yn honni mai hi sydd â'r gyfran fwyaf o
ddisgynyddion Cymreig unrhyw le y tu allan i Gymru (er mai dim ond ychydig dros
2,000 o bobl sy’n byw yno). Yr enw ar dîm pêl-droed Ysgol Uwchradd leol Malad yw’r
“Malad Dragons” a baner Cymru yw lliwiau’r ysgol.
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Teithiodd ymfudwyr o Gymru i rannau eraill o’r byd hefyd.
• Yn ôl cyfrifiad Awstralia yn 1851, dim ond tua 1,800 o Gymry oedd wedi
ymgartrefu yn Awstralia, gyda nifer fach iawn ohonynt yn rhai ‘rhydd’ h.y.
nid oeddent yn droseddwyr. Fodd bynnag, ar ôl i aur gael ei ddarganfod yn
Ballarat yn Victoria ar ddechrau’r 1850au, gwelwyd cynnydd dramatig yn
nifer yr ymfudwyr o Gymru. Yn y 1860au, darganfuwyd symiau enfawr o
ddyddodion copr yn Ne Awstralia ac aeth gweithwyr o Abertawe a Llanelli
draw yno i ddatblygu’r ardal. Yn eironig ddigon, y darganfyddiad hwn ddaeth â
dominyddiaeth Abertawe o farchnadoedd copr y byd i ben.
• Sefydlwyd dinas Donetsk, sy’n rhan o’r Wcráin erbyn hyn, yn 1869 gan John
Hughes, peiriannydd o Ferthyr Tudful. Cafodd ei recriwtio gan lywodraeth Rwsia
i adeiladu gweithfeydd dur a phyllau glo yn yr ardal. Yr enw gwreiddiol ar y dref
oedd Yuzovka (Hughesovka). Gwnaeth peirianwyr mwyngloddio o Gymru helpu
i ddatblygu’r diwydiant yn Ne Affrica hefyd a hyd yn oed yn Tsieina, sef y wlad
sy’n cynhyrchu ac yn defnyddio’r swm mwyaf o lo yn y byd erbyn hyn.
• O ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cafodd gweithwyr o Gymru eu denu i
weithio yn y chwareli llechi yn Newfoundland, Canada ac yn Awstralia. Gwnaeth
Richard Jones, rheolwr chwarel llechi o Fethesda, hyd yn oed ymfudo i Brwsia
(gogledd-ddwyrain yr Almaen erbyn hyn) yn 1857.
• Ychydig iawn o Gymry aeth i Seland Newydd, er mai nhw oedd ymhlith y cyntaf
i gyrraedd. Hela morloi a morfilod oedd eu gwaith. Cafodd un o’r lleoedd mwyaf
enwog yn Seland Newydd, Milford Sound, ei enwi ar ddechrau’r 19eg ganrif gan
heliwr morloi o Gymru.
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Heddiw, y stori fwyaf adnabyddus
yn ôl pob tebyg am Gymry a
ymfudodd yn ystod y 19eg ganrif
yw anheddiad Patagonia. Fe
ddechreuodd yn 1861 yng nghartref
Michael D Jones yn y Bala, pan
gyfarfu grŵp o ddynion i drafod y
posibilrwydd o sefydlu trefedigaeth
Gymreig newydd er mwyn diogelu
eu treftadaeth Gymreig. Dewiswyd
Patagonia fel y lle ar gyfer
anheddiad Cymreig newydd am
nifer o resymau:

• Wrth i Gymru fynd ati i ddiwydiannu, roedd llawer o Gymry o’r farn bod y
Gymraeg a diwylliant Cymreig yn cael eu colli.
• Roedd ymgais i ddiogelu’r Gymraeg a diwylliant Cymreig wedi methu hefyd yn
America. Mewn trefi ‘Cymreig’ fel Utica yn Nhalaith Efrog Newydd a Scranton yn
Pennsylvania, roedd ymfudwyr o Gymru dan bwysau mawr i ddysgu Saesneg
a mabwysiadu’r ffordd o fyw Americanaidd. Roedd hi’n anodd gwrthsefyll hyn a
chafodd llawer o’r Cymry alltud eu “Hamericaneiddio” yn ddigon buan.
• Roedd ardaloedd enfawr o dir ym Mhatagonia ac nid oedd unrhyw grwpiau eraill
o fewnfudwyr wedi ymgartrefu yno eto. Ym marn Michael D. Jones, roedd yn
fan lle y byddai cenedl gref a hunanddibynnol yn tyfu’n famwlad Gymreig. Ei
ysgogiad ef oedd un o’r prif resymau dros greu’r drefedigaeth.
• Derbyniodd y cynllun hwn gymeradwyaeth llywodraeth yr Ariannin hefyd, a
olygai y byddai ganddynt reolaeth dros ardal fawr o dir a hawliwyd gan Chile
hefyd. Derbyniwyd hefyd y byddai’r Cymry alltud yn gallu cadw eu hiaith a’u
crefydd.
Cyrhaeddodd y 153 o gyfanheddwyr cyntaf yn 1865 ac, ar ôl problemau cychwynnol,
llwyddwyd i sefydlu’r drefedigaeth o amgylch tref Rawson yn nyffryn Chubut.
Aethant ati i greu system ddyfrhau er mwyn gwella ffrwythlondeb y tir. Yna, yn 1886,
dechreuodd y gwaith o adeiladu’r rheilffordd er mwyn cysylltu’r ardal ffermio â Puerto
Madryn ar yr arfordir. Cyrhaeddodd 465 o Gymry eraill hefyd i helpu gyda’r gwaith
hwn. Ar ddiwedd y 1880au, ymestynwyd y drefedigaeth i droedfryniau’r Andes, gydag
aneddiadau newydd yn Esquel a Trevelin. Ceir rhywfaint o ddadlau ynghylch nifer y
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Cymry a ymfudodd i Batagonia. Fodd bynnag, mae’r ffigur cyffredinol yn eithaf isel,
gyda’r ffigur mwyaf yn nodi amcangyfrif o 4,000.
Yr ugeinfed ganrif
Yn ystod yr 20fed ganrif, gwelwyd llawer llai o Gymry yn gadael Prydain (er i nifer
fawr ohonynt adael i fynd i Loegr i chwilio am waith o hyd, yn enwedig yn ystod y
blynyddoedd rhwng y rhyfeloedd). Ac nid America oedd y dewis cyntaf i’r sawl a aeth
dramor.
• Cafodd Canada ei hyrwyddo fel cyrchfan dda ar gyfer mewnfudwyr. Yn 1902,
symudodd ychydig dros 200 o Gymry yno o Batagonia ar ôl anghydfod gyda
llywodraeth yr Ariannin. Fodd bynnag, gwelwyd y brif don o gyfanheddwyr ar
ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Rhwng 1914 a 1950, aeth mwy na 50,000 o Gymry i
Ganada, gan ymgartrefu’n bennaf yn ardaloedd mwyngloddio Ontario, Columbia
Brydeinig ac Alberta neu ar ffermydd yng ngorllewin y wlad.
• Gwelwyd cynnydd hefyd yn nifer yr ymfudwyr i Awstralia yn ystod yr 20fed
ganrif, yn enwedig ar ôl i’r Cynllun Teithio â Chymorth gael ei gyflwyno ar
ôl yr Ail Ryfel Byd. New South Wales a Victoria oedd y cyrchfannau mwyaf
poblogaidd. Mae tua 20% o boblogaeth New South Wales yn ddisgynyddion
Cymreig, yn rhannol o leiaf. Ar ddechrau’r ugeinfed ganrif, ffermwyr oedd y rhan
fwyaf o’r cyfanheddwyr Cymreig, ond penderfynodd llawer o lowyr i ymfudo
hefyd yn ddiweddarach.
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Profiadau Ymfudwyr
Y cyfnod modern cynnar
Teithiodd yr ymfudwyr cyntaf o Gymru i America i ganfod y rhyddid crefyddol a
wadwyd iddynt ym Mhrydain. Fodd bynnag, er mwyn gwneud hyn roeddent nid yn
unig yn wynebu taith hir a pheryglus ond hefyd fywyd newydd mewn lle a oedd yn
hollol estron iddynt (yn enwedig yn ystod cyfnod cyn y cyfryngau torfol lle nad oedd y
rhan fwyaf o bobl yn teithio ymhellach na’u hardal leol).
Ar gyfer y cyfanheddwyr cyntaf yn America, roedd ffactorau eraill hefyd a oedd yn
golygu bod bywyd yn y Byd Newydd yn fwy heriol. Y cyntaf oedd eu cydberthnasau
â'r Indiaid.
• Yn 1675, ymosododd Indiaid Wampanoag ar drefedigwyr yn New England,
gan honni nad oeddent wedi glynu wrth eu cytundeb. Bu’n rhaid ailadeiladu’r
anheddiad Cymreig yn Swansea ar ôl iddo gael ei ddinistrio gan dân. Bu farw
llawer o’r trigolion.
• Llwyddodd y Crynwyr i gynnal cydberthnasau gwell. Nid oeddent yn bobl
dreisgar ac nid oeddent byth yn cario arfau, felly mae’n bosibl na chawsant
erioed eu hystyried yn fygythiad gan y llwythi cynhenid. Aeth arweinwyr y
Crynwyr, William Penn, ati i ddysgu iaith yr Indiaid ac astudio eu diwylliant.
Credai mai’r Indiaid oedd llwyth coll Israel a bod eu hiaith yn debyg i
Hebraeg. Yn 1756, ymddiswyddodd bron pob un o’r Crynwyr yng Nghynulliad
Pennsylvania pan ddatganodd y Llywodraethwr ryfel yn erbyn yr Indiaid lleol.
• Roedd Indiaid hefyd yn byw’n agos at anheddiad diweddarach “Welsh Hills”
yn Ohio. Byddai pennaeth o’r enw “Big Jo” a’i ddilynwyr yn ymweld yn aml
â thŷ David Lewis, ond nid oeddent yn elyniaethus. Cymerodd pobl a oedd
yn ymwneud â chymdogion neu’n mynychu’r capel gyda’r nos arfau gyda
nhw i ddiogelu eu hunain rhag y bleiddiau oedd yn prowlan. Crwydrodd mab
Theophilus Jones allan o’r anheddiad a chanfod ei fod wedi’i amgylchynu gan
fleiddiau. Treuliodd y nos mewn coeden cyn iddo gael ei achub. Mae llythyrau
yn datgelu bod eirth a phwmaod yn achosi problemau hefyd.
Ail fater a rannodd farn grwpiau crefyddol oedd caethwasiaeth. I lawer o drefedigwyr,
a ddaeth i America yn y gobaith o gael rhyddid crefyddol, roedd y syniad o wadu’r
un rhyddid hwnnw i rywun arall yn annerbyniol. Mor gynnar â 1696, roedd y Crynwr
Cymreig-Americanaidd Cadwaladr Morgan yn ceisio darbwyllo’i gyd-Grynwyr i beidio
â pherchnogi caethweision. Yn 1776, yn eu Cyfarfod Blynyddol yn Philadelphia,
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penderfynodd y Crynwyr wahardd aelodau rhag perchnogi caethweision (er
na chafodd caethwasiaeth ei diddymu yn yr UD tan ddiwedd y Rhyfel Cartref
Americanaidd yn 1865).
Y bedwaredd ganrif ar bymtheg
Poster, wedi’i ysgrifennu
yn Gymraeg a Saesneg,
yn hysbysebu mordeithiau
i America. Mae’n rhestru’r
saith llong a oedd yn hwylio
o Lerpwl i Efrog Newydd ym
mis Mai 1841.
Parth cyhoeddus - Wikimedia
Creative Commons;
https://bit.ly/2u92nXf

Doedd hi ddim yn broblem i’r
Cymry a ymfudodd dramor
yn ystod y 19eg ganrif ddod
o hyd i waith. Roeddent yn
dueddol o fod yn weithwyr
medrus, sobr, addysgedig
a diwyd, rhinweddau a
oedd yn golygu bod galw
amdanynt ym mhob rhan o’r
byd. Roeddent yn aml yn
dominyddu eu diwydiannau
ac yn dal y swyddi â'r cyflog
gorau – ffaith a gythruddodd
ymfudwyr o wledydd eraill
e.e. y Gwyddelod, a honnodd
fod y Cymry yn cadw’r swyddi
gorau iddyn nhw eu hunain.

Hyd at ddiwedd y 19eg ganrif, roedd y mwyafrif helaeth o’r ymfudwyr o Gymru
yn anghydffurfwyr Cymraeg eu hiaith. Roeddent yn dueddol o ymgynnull mewn
ardaloedd penodol e.e. Ohio a Pennsylvania, lle y gwnaethant geisio cadw eu
diwylliant a’u crefydd yn fyw fel ffordd o ddiogelu eu hunaniaeth. Canolbwynt bywyd
Cymreig yn eu trefi a phentrefi oedd y capel.
• Yn ogystal â bod yn addoldai, roedd capeli hefyd yn cael eu defnyddio fel
neuaddau cymunedol, canolfannau lles a llochesi dros dro ar gyfer newyddddyfodiaid.
• Arweiniodd ysgolion Sul a sesiynau darllen Beiblaidd at lefel uchel o
lythrennedd ymhlith y Cymry alltud. Roedd y defnydd o’r Gymraeg yn gyffredin
ym mhob cymuned lle gwelwyd nifer sylweddol o Gymry a gallai gael ei
throsglwyddo ymlaen i sawl cenhedlaeth. O 1851, cyhoeddwyd Y Drych (‘The
Mirror’) yn Manhattan, un o nifer o bapurau newydd Cymraeg i Americaniaid.
• Cynhaliwyd Eisteddfodau mewn trefi ledled y byd lle’r oedd cymunedau
Cymraeg yn bodoli.
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Roedd Scranton yn Pennsylvania yn ganolfan ddiwylliannol bwysig i Gymry America.
Cafodd y ddinas ei hadnabod fel “Athen Cymru America” oherwydd ei bywyd
diwylliannol cyfoethog. Roedd yn gartref i rai o’r capeli Cymraeg mwyaf yn America
a chynhaliwyd rhai o’r eisteddfodau mwyaf yn America yno yn ystod chwarter olaf
y ganrif – fe’u cefnogwyd gan y gymuned gyfan nid dim ond y Cymry. Cafodd sawl
papur newydd a chylchgrawn Cymraeg ei gyhoeddi yn Scranton hefyd yn y 1860au,
1870au a’r 180au.
Fodd bynnag, erbyn diwedd y 19eg ganrif, roedd Cymry America yn Scranton a threfi
eraill yn cael eu dylanwadu mwyfwy gan arferion ac iaith Americanaidd.
• Roeddent yn byw mewn gwlad lle’r oedd yr iaith Saesneg yn dominyddu.
• Ymunodd ymfudwyr ail a thrydedd genhedlaeth â galwedigaethau y tu allan i’w
diwydiannau traddodiadol ac, yn aml, roeddent yn symud i ffwrdd o’r anheddiad
gwreiddiol.
• Priododd rhai ohonynt â phobl o grwpiau ethnig eraill, gan lastwreiddio
Cymreictod eu plant.
• Symudodd grwpiau ethnig eraill e.e. Eidalwyr ac ymfudwyr o Ddwyrain Ewrop i
ardaloedd a swyddi a ddominyddwyd yn flaenorol gan ymfudwyr o Gymru.
Gwelwyd digwyddiadau tebyg yn Awstralia. O 1865, rhoddodd y papurau newydd
misol Cymraeg-Awstralaidd blaenllaw, Yr Australydd a’r Ymwelydd, sylw i newyddion
am wasanaethau capel, Cymanfaoedd Canu ac Eisteddfodau i’r Cymry a oedd wedi
ymfudo i Victoria. Yn 1863, cynhaliwyd Eisteddfod yn Victoria. Profodd y digwyddiad
hwnnw mor boblogaidd nes iddo gael ei gylchdroi’n flynyddol rhwng y trefi mwyaf
yn Victoria. Fodd bynnag, erbyn 1876, roedd y ddau bapur newydd wedi dod i ben.
Erbyn diwedd y degawd, roedd y boblogaeth gymharol fach o Gymry yn Awstralia yn
dechrau gwasgaru ac yn colli ei hunaniaeth wrth iddi gael ei chymathu â'r boblogaeth
ehangach.
Wynebwyd problemau cynnar hefyd wrth geisio sefydlu’r drefedigaeth Gymreig ym
Mhatagonia a bu bron â rhoi’r gorau iddi:
• Nid oedd y tir ym Mhatagonia yn wyrdd ac yn ffrwythlon fel yr addawyd i
gyfanheddwyr y Mimosa. Roedd llawer ohono yn dir diffaith, anffrwythlon a oedd
yn galw am ddŵr. Cloddiwyd cartrefi cyntaf yr ymfudwyr i mewn i’r clogwyni yn
Puerto Madryn lle y gwnaethant lanio. Ym mhen hir a hwyr, cyrhaeddwyd safle’r
drefedigaeth yn nyffryn Chubut tua 40 milltir i ffwrdd, a sefydlwyd tref Rawson ar
ddiwedd 1865.
• Daeth problemau eraill i’r amlwg yn ystod y blynyddoedd cynnar. Llifogydd,
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cynaeafau gwael, anghydfodau ynghylch perchnogaeth tir a diffyg llwybr
uniongyrchol i’r cefnfor (lle y gallent allforio eu cynnyrch a mewnforio nwyddau
angenrheidiol) – roedd pob un ohonynt yn gwneud bywyd yn anodd iawn.
• Ymhlith y cyfanheddwyr roedd teilwriaid, cryddion, seiri coed a glowyr, ond
ychydig iawn o ffermwyr – roedd hyn yn anffodus iawn o gofio bod angen iddyn
nhw fwydo eu hunain. Er iddynt gael help gan yr Indiaid Teheulche brodorol a
geisiodd addysgu’r cyfanheddwyr sut i oroesi ar y paith, edrychai fel pe bai’r
drefedigaeth yn mynd i fethu oherwydd diffyg bwyd. Fodd bynnag, ar ôl derbyn
sawl cyflenwad trugarog, dyfalbarhaodd y cyfanheddwyr. Sicrhaodd system
ddyfrhau fod y tir yn ffrwythlon a rhoddodd rheilffordd i Puerto Madryn gyswllt
iddynt â'r byd y tu allan
Fodd bynnag, ar ddechrau’r 20fed ganrif, roedd yr anheddiad yn wynebu problemau
newydd;
• Gadawodd rhai o’r Cymry alltud i fynd i Awstralia Roedd rhai eisiau osgoi cael
eu gorfodi i wasanaethu gyda byddin yr Ariannin ac roedd eraill yn casáu’r ffaith
bod llywodraeth yr Ariannin eisiau i addysg gael ei rhoi yn gyfan gwbl drwy
gyfrwng yr iaith Sbaeneg.
• Roedd prinder tir ffermio addas yn Nyffryn Chubut.
• Ar ôl 1914, daeth y rhan fwyaf o’r ymfudwyr newydd o’r Eidal a gwledydd eraill
yn ne Ewrop. Daeth y Gymraeg yn iaith leiafrifol.
• Aeth y gymdeithas gydweithredol (Cwmni Masnachol Camwy a fasnachai ar
ran y cyfanheddwyr yn Buenos Aires ac a weithredai fel banc) i’r wal yn ystod
Dirwasgiad Mawr y 1930au. Cafodd hyn effaith andwyol ar economi Patagonia.
Er gwaethaf hyn oll, goroesodd y Gymraeg ymhlith lleiafrif o’r boblogaeth. Yn fwy
diweddar, gwelwyd adfywiad. Mae llywodraeth yr Ariannin wedi bod yn fwy hyblyg
ynghylch y defnydd o’r Gymraeg ac mae pobl o grwpiau ethnig eraill wedi dechrau
anfon eu plant i ysgolion cyfrwng Cymraeg.
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Effaith Ymfudwyr o Gymru
Y cyfnod modern cynnar
Cafodd y cyfanheddwyr anghydffurfiol Cymreig cynnar yn America, ynghyd â
chyfanheddwyr eraill o Loegr a’r Alban, ddylanwad mawr ar ddatblygiad yr America
fodern. Roeddent yn weithwyr diwyd ac yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd
y trefedigaethau. Roeddent yn credu bod pob Cristion ffyddlon yn gyfartal yn
llygaid Duw. Cafodd y syniad hwn ei gyfleu yn eu credoau crefyddol ond helpodd
hefyd i lywio gwleidyddiaeth a chymdeithas Americanaidd, yn ogystal â'r cymeriad
Americanaidd.
• Roedd yr anghydffurfwyr yn gwrthod hierarchaethau e.e. archesgobion ac
esgobion. Aethant ati i sefydlu eu heglwysi eu hunain lle’r oedd pob aelod yn
gyfartal. Dewisant eu gweinidogion eu hunain a swyddogion eraill yr eglwys.
Cafodd y syniadau hyn am gydraddoldeb o dan Duw eu gweld mewn bywyd
gwleidyddol hefyd. Yn eu cyfarfodydd, roedd gan bob aelod o’r eglwys yr hawl
i siarad, pleidleisio ar benderfyniadau a helpu i ddewis cyngor y dref. Dyma
ddechrau democratiaeth Americanaidd.
• Roeddent yn credu mewn cytundebau ym mhob agwedd ar eu bywydau e.e.
cytundebau rhwng Duw a dyn, gweinidogion a chynulleidfaoedd, a dynion a’u
teuluoedd. Roedd gan y ddwy ochr gyfrifoldebau o dan y cytundebau hyn. Felly,
er enghraifft, roedd Crwynwyr Pennsylvania yn credu y dylent gydymffurfio
â chyfreithiau’r drefedigaeth ond, yn gyfnewid am hynny, roedd disgwyl i’r
gwleidyddion a luniai’r gyfraith lywodraethu er budd pob dinesydd.
• Roeddent yn hunanddisgybledig ac yn credu bod gwaith caled yn ddyletswydd
grefyddol ac yn ffordd o blesio Duw. Roeddent o’r farn nad oedd dod yn
gyfoethog drwy waith caled yn bechod, ond yn hytrach yn arwydd o ffafr
Duw.
• Pwysleisiwyd bod pawb yn gyfrifol am ei weithredoedd ei hun (roedd pob dyn yn
“offeiriad iddo’i hun”). Golygai hyn eu bod yn weithwyr diwyd, hunanddibynnol –
sail unigoliaeth Americanaidd fodern.
• Rhoddwyd pwys mawr ar addysg, felly nid oedd angen talu am fynd i’r
ysgol. Roedd hi’n bwysig gallu darllen er mwyn iddynt allu astudio’r Beibl a
gwneud yn siŵr eu bod yn dilyn ewyllys Duw. Cynorthwyodd anghydffurfwyr
Cymreig i sefydlu rhai o brifysgolion cyntaf America. Morgan Edwards,
gweinidog y Bedyddwyr a hanai’n wreiddiol o Bont-y-pŵl, wnaeth ysgogi agor
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Prifysgol Brown, Rhode Island, yn 1764. Rhoddodd Elihu Yale, a oedd o dras
Gymreig, arian i Brifysgol Yale (1701) a enwyd ar ei ôl. Helpodd y prifysgolion
Americanaidd cynnar hyn i ledaenu syniadau anghydffurfwyr ynghylch
llywodraethu a chymdeithas e.e. rhyddid crefyddol, cydraddoldeb, yr hawl i
gyfiawnder ac atgasedd tuag at wahaniaethu. Helpodd y syniadau hyn i greu’r
America fodern.
• Gellir olrhain llawer o’r gwerthoedd a gysylltwn â'r UD e.e. unigoliaeth,
cydraddoliaeth ac optimistiaeth yn ôl i’r cyfanheddwyr anghydffurfiol cynnar.
Felly, cafodd ymfudwyr o Gymru ddylanwad mawr ar ddatblygiad yr America fodern,
er gwaethaf eu niferoedd bach. Gallwn weld y dylanwad hwn yn y Datganiad
Annibyniaeth – caiff pob dyn ei greu’n gyfartal gyda hawliau anwahanadwy; ac yn y
Diwygiad Cyntaf i’r cyfansoddiad – yr hawl i ryddid crefyddol, rhyddid barn ac ati.
• Roedd 16 o’r 56 a lofnododd y Datganiad Annibyniaeth o dras Gymreig.
• Helpodd yr Americanwr Cymreig Gouverneur Morris (1752-1816) gyda’r gwaith
o ddrafftio Cyfansoddiad yr Unol Daleithiau. Credir mai ef a ysgrifennodd eiriau
enwog y rhaglith: “We the People of the United States, in Order to form a more
perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquillity, provide for the
common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of
Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution
for the United States of America.”
• Roedd sawl un o’r Arlywyddion cynnar o dras Gymreig, gan gynnwys
Thomas Jefferson (yr hanai ei deulu o bentref ger yr Wyddfa), John Adams,
John Quincy Adams, James Monroe a Jefferson Davis, unig arlywydd y
taleithiau Cydffederal yn ystod Rhyfel Cartref America.
Nodir geiriau adnabyddus George Washington, “Good Welshmen make good
Americans”.
Ar ochr draw’r byd, roedd llawn dwrn o Gymry alltud a oedd yn ddylanwadol iawn yn
India.
• Daeth Syr William Jones o Sir Fôn yn farnwr yn y goruchaf lys yn Calcutta.
Roedd yn arloeswr ac yn arbenigwr mewn Astudiaethau Dwyreiniol ac, erbyn
diwedd ei fywyd, roedd wedi dysgu 28 o ieithoedd.
• Sefydlodd Thomas Parry o’r Trallwng ei fusnes bancio a brethyn yn Chennai
(Madras) yn 1788. Lleolir pencadlys cwmni EID Parry yn ardal fusnes ganolog
Chennai o hyd, ger “Parry’s Corner”, a enwyd ar ei ôl.
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• Daeth Syr George Everest o Grucywel yn Syrfëwr Cyffredinol India yn y 1820au.
Enwyd y mynydd enwog er anrhydedd iddo.
Y chwyldro diwydiannol
Helpodd y miloedd o weithwyr medrus a ymfudodd o Gymru yn y 19eg ganrif i
ddatblygu economïau’r gwledydd yr aethant i fyw ynddynt, yn enwedig yr UD –
economi fwyaf y byd erbyn dechrau’r 20fed ganrif. Dyrchafwyd llawer ohonynt i fod
yn rheolwyr a gweithredwyr mwyngloddiau. Fodd bynnag, arweiniodd datblygiad
meysydd glo newydd a gweithfeydd metal dramor at ddirywiad y diwydiannau dur,
copr a thunplat yng Nghymru wrth i’r galw am allforion leihau.
Roedd cefndir anghydffurfiol llawer o Americaniaid Cymreig yn golygu eu bod
yn cefnogi achosion cymdeithasol. Yn ystod y blynyddoedd cyn y Rhyfel Cartref,
helpodd Levi Coffin a’i wraig Catherine, disgynyddion i Grynwyr Cymreig, 2,000 o
gaethweision i ddianc drwy’r “rheilffordd danddaearol”. Yn ddiweddarach yn y 19eg
ganrif, dechreuodd rhai Americanwyr Cymreig ymgyrchu dros y Gwaharddiad, gan
gefnogi’r Deddfau Glas a oedd yn gwahardd gweithgareddau ar ddydd Sul.
Un o’r diwygwyr Americanaidd Cymreig mwyaf rhyfeddol oedd “Mattie” Hughes
Cannon. Wedi’i geni yn Llandudno, fe ymfudodd ar ôl i’w rhieni ddod yn Formoniaid.
Fel y pedwerydd o chwe gwraig, nid yw’n ymddangos yn arloeswraig amlwg ar
yr olwg gyntaf. Fodd bynnag, yn ogystal â bod yn feddyg cymwys, aeth ati hefyd
i ymgyrchu dros bleidleisiau i ferched yn Utah. Yn 1896, cafodd ei phenodi’n
seneddwraig daleithiol gyntaf yr UD, gan drechu ei gŵr ei hun yn y broses.
Yr ugeinfed ganrif
Yn ystod yr 20fed ganrif, y ffocws i rai diwygwyr Americanaidd Cymreig oedd gwella
amodau gwaith a chyflog. Gwnaeth dau ohonynt eu marc fel arweinwyr undebau
llafur. Roedd John L. Lewis yn llywydd United Mine Workers of America (UMW) rhwng
1920 a 1960. Ef hefyd wnaeth ysgogi sefydlu’r Gynghrair Sefydliadau Diwydiannol
(CIO), a helpodd i drefnu miliynau o weithwyr diwydiannol. Ymfudodd John Owens
o Fro Clydach i’r UD yn y 1890au. Ar ôl colli ei goes mewn damwain mwyngloddio,
bwrodd ati gyda’i waith i’r undeb. Creodd y system iechyd a lles gyntaf i weithwyr yn
yr UD.
Mae Americaniaid Cymreig wedi dylanwadu ar feysydd eraill hefyd yn ystod yr 20fed
ganrif:
• Daeth Calvin Coolidge a Richard Nixon yn Arlywyddion yr UD.
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• Mae llawer o actorion a chantorion o Gymru wedi profi llwyddiant yn America
e.e. Richard Burton, Anthony Hopkins, Tom Jones a Shirley Bassey.
Yn ôl cyfrifiad 1990, nododd dwy filiwn o Americaniaid eu bod o dras Gymreig.
Mae ymfudwyr o Gymru hefyd wedi cael dylanwad yn Awstralia yn ystod y
100 mlynedd diwethaf, yn enwedig ym maes gwleidyddiaeth. Roedd dau o brif
weinidogion Awstralia o dras Gymreig. Daeth Billy Hughes yn brif weinidog yn 1915,
gan arwain Awstralia tan 1923. Roedd ganddo enw am fod yn ddyn didostur ac
anodd ac roedd yn gymeriad a hanner. Gwasanaethodd fel AS am dros hanner cant
o flynyddoedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, cynrychiolydd chwe phlaid wleidyddol –
arweiniodd dair ohonynt, goroesodd bedair a chafodd ei ddiarddel o dair ohonynt. Yn
fwy diweddar, daeth Julia Gillard (a aned yn y Barri) yn brif weinidog benywaidd cyntaf
Awstralia, gan wasanaethu rhwng 2010 a 2013.
Ble bynnag y maent wedi ymgartrefu, mae ymfudwyr o Gymru wedi mynd ag atgofion
o’u mamwlad gyda nhw ar ffurf enwau lleoedd. Yn yr ardal o’r “Welsh Tract” lle bu’r
Crynwyr yn byw, mae gan lawer o drefi enwau Cymraeg o hyd. Mae rhai, fel North
Wales, Lower Gwynedd, Lower Merion, Upper Merion, Narberth, Bala Cynwyd,
Radnor a Haverford Township, wedi’u henwi ar ôl lleoedd yng Nghymru. Mae gan
rai eraill, fel Tredyffrin neu Uwchlan, enwau Cymraeg annibynnol. Yn ardal y llechi
yn Pennsylvania, enwyd tref Bangor gan Robert Jones ar ôl ei dref enedigol. Yn wir,
mae o leiaf 14 Bangor arall yn yr UD, tair yn Awstralia a phedair yng Nghanada. Yng
Nghanada, mae enwau lleoedd yn rhoi syniad i ni o’r ardaloedd o Gymru y daeth
yr ymfudwyr ohonynt – Newport a Pontypool (Ontario), Cardiff (Alberta), Bangor
(Saskatchewan), Cardigan (Prince Edward Island), Welshpool (New Brunswick) a St
Brides (Newfoundland).
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Ymfudo Mewnol
Er bod llawer o bobl wedi mudo i Gymru neu oddi yno dros y 500 mlynedd diwethaf,
mae llawer mwy o bobl wedi symud o fewn y DU. Yn ystod y rhan fwyaf o’r cyfnod
hwnnw mae Cymru wedi bod yn wlad o ymfudo allanol, gyda’r mwyafrif helaeth o
ymfudwyr yn croesi’r ffin i ddod o hyd i waith yn Lloegr. Un eithriad i hyn oedd y
cyfnod byr rhwng tua 1890 a 1914 pan ddaeth llawer o weithwyr o Loegr i gymoedd y
De i weithio yn y diwydiant glo.
Y cyfnod modern cynnar
Ar ôl i Edward I goncro Cymru ar ddiwedd y 13eg ganrif, cafwyd rhywfaint o ymfudo i
Loegr. Fodd bynnag, yn dilyn buddugoliaeth Harri Tudur yn 1485, gwelwyd cynnydd
yn nifer yr ymfudwyr o Gymru. Er bod Harri yn falch o’i dras Gymreig, nid aeth allan o’i
ffordd i ennill bodd ei ddeiliaid Cymreig. Er hynny, roedd Lloegr yn cynnig cyfleoedd
nad oedd ar gael yng Nghymru felly, yn ystod y 16eg, 17eg a’r 18fed ganrif, gwelwyd
llawer o Gymry yn symud ar draws y ffin.
• Yn 1500, y dref fwyaf yng Nghymru oedd Caerfyrddin, gyda dim ond 2,000 o
drigolion (dim mwy na phentref mawr). I Gymry uchelgeisiol, roedd trefi cyfagos
yn Lloegr, fel yr Amwythig a Bryste, yn cynnig mwy. Erbyn 1600 roedd gan
Lundain boblogaeth o 200,000 ac roedd yn atynfa fawr. Roedd tua 2.5% o’r
boblogaeth honno o dras Gymreig.
• Yr unig brifysgolion oedd Rhydychen a Chaergrawnt. Roedd yn rhaid i Gymry a
oedd yn awyddus i ddilyn gyrfa yn y gyfraith neu’r eglwys astudio yn Lloegr.
• Ar ôl Deddf Uno 1536, cafodd Cymru ei rheoli yn yr un ffordd â Lloegr ac, am
y tro cyntaf, roedd gan Gymru ei ASau ei hun. Llundain oedd canolbwynt pŵer
gwleidyddol, felly symudodd Cymry a oedd yn awyddus i fod yn rhan o fywyd
gwleidyddol i’r brifddinas.
Roedd ymfudwyr o Gymru yn ei chael hi’n hawdd cymathu yn Llundain. Yn wahanol
i bobl o wledydd eraill e.e. masnachwyr o’r Eidal a’r Almaen a’r Gwyddelod, nid oedd
y Cymry yn cael eu hystyried yn “estroniaid”. Fodd bynnag, roedd eu hynganu a’u
hynodweddau yn dangos yn iawn o ble roeddent yn dod ac yn golygu eu bod yn
destun hiwmor. Enghraifft dda yw’r cymeriad Fluellen yn nrama Shakespeare ‘Henry
V’, ond wrth siarad yn gynnes am ei gymeriad, dywedodd Shakespeare, “There
is much care and valour in the Welshman.” Cafodd y llysenw “Taffy” (o Dafydd)
ei ddefnyddio’n fynych yn y 16eg ganrif, ynghyd â'r ymadrodd “Look you”, er bod
ansicrwydd ynghylch p’un a gafodd ei ddefnyddio gan y Cymry eu hunain. Roedd yr
hwyl ysgafn a wnaed am ben y Cymry yn llawer llai amhleserus na’r hiwmor cas a
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Gwawdlun o ganol y 18fed
ganrif o Shon-ap-Morgan,
“gŵr bonheddig o Gymru”, a’i
wraig Unnafred, ar eu ffordd i
Lundain. Mae’r ddau ar gefn
geifr. Mae cennin yn hongian
o gyfrwy Shon ac mae’n cario
darn mawr o gaws. Mae’r testun
yn sôn bod gan Unnafred ddau
drap llygod yn ei bag, “lest the
mice should eat the cheese”.
Heb lwyddo i olrhain yr hawlfraint.
A fyddech cystal â chysylltu â ni os
chi yw deiliad yr hawlfraint.

wnaed yn erbyn grwpiau o ymfudwyr diweddarach fel y Gwyddelod
Gwelwyd ymfudwyr o Gymru ar bob lefel o gymdeithas yn Lloegr. Cyrhaeddodd rhai
ohonynt y lefelau uchaf oll. Daeth William Cecil (un o ddisgynyddion y teulu Seisyllt o
Went) yn brif gynghorydd i Elisabeth I. Fe’i olynwyd gan ei fab Robert, a
ddarganfuodd “Gynllwyn y Powdr Gwn” yn erbyn Jâms I. Prif gydymaith Elisabeth
oedd Blanche Parry o Sir Faesyfed. Dyn dylanwadol arall yn y llys oedd John Dee
– mathemategydd, seryddwr, astrolegydd a dewin. Fe gynghorodd y frenhines i
sefydlu trefedigaethau Seisnig dramor a chredir mai ef a fathodd y term “yr
Ymerodraeth Brydeinig”. (Fodd bynnag, ni chafodd pob Cymro alltud ei ffafrio yn y
fath fodd. Yn 1584, cafodd Edward Jones a Thomas Salisbury eu dienyddio am eu
rhan yng nghynllwyn Babington ac, yn 1595, cafodd yr offeiriad Jeswit John Penry ei
ddienyddio yn Llundain hefyd.)
Burleigh House yn Swydd Lincoln.
Fe’i adeiladwyd ar ddiwedd y 16eg
ganrif gan Syr William Cecil. Mae’n
dangos pŵer a dylanwad y teulu
Cecil.
Llun gan Anthony Masi / CC BY 2.0.
https://creativecommons.org/licenses/
by/2.0/deed.en
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Ar ddechrau’r 17eg ganrif daeth Thomas Myddleton o Ddinbych yn Arglwydd Faer
Llundain. Ef hefyd oedd un o sylfaenwyr yr East India Company, un o gwmnïau
cyfoethocaf y byd yn y 18fed ganrif. Yn 1613, adeiladodd ei frawd Hugh yr “Afon
Newydd” a ddaeth â chyflenwadau dŵr ffres yr oedd eu hangen yn ddybryd i mewn i
Lundain.
Cafodd ymfudwyr eraill o Gymru effaith ar fywyd y tu allan i Gymru.
• Hyd at ganol y 17eg ganrif, wrth i frenhinoedd geisio cadw rheolaeth ar y
cyfryngau, dim ond yn Llundain, Rhydychen neu Gaergrawnt yr oedd modd
argraffu llyfrau, ac felly roedd yn rhaid i ysgolheigion o Gymru fynd i Lundain
i gyhoeddi llyfrau yn yr iaith Gymraeg. Cafodd y llyfr cyntaf a argraffwyd yn
Gymraeg, “Yn y lhyvyr hwnn”, ei gyhoeddi yn Llundain yn 1546. Wedyn, yn
1588, cyhoeddwyd Beibl Cymraeg yr Esgob Morgan. Wrth i fwy a mwy o lyfrau
gael eu hargraffu yn Gymraeg, roedd pobl yn gallu darllen llyfrau yn eu hiaith eu
hunain. Rhoddodd hyn hwb mawr i’r iaith.
• Gadawodd Cymry a oedd wedi gwneud eu ffortiwn yn Llundain arian yn eu
hewyllysiau hefyd i agor ysgolion yng Nghymru e.e. rhoddodd y cyfreithiwr
Geoffrey Glyn arian i Ysgol Friars ym Mangor ac, yn 1614, gadawodd William
Jones, a oedd yn ddilledydd, arian i adeiladu Ysgol Ramadeg Trefynwy.
Aeth y Cymry a ymfudodd i Lundain yn ystod y 18fed ganrif ati i sefydlu cymdeithasau,
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion a’r Gwyneddogion. Cymdeithasau
rhannol gymdeithasol oedd y rhain. Roedd cyfle i’r aelodau fwynhau bwyd a diod,
ond gwnaethant hefyd helpu i adfywio’r Gymraeg a diwylliant Cymreig. Gwnaeth
y Cymmrodorion lawer i ddiogelu traddodiad llenyddol Cymru a gwnaeth Iolo
Morgannwg, aelod o’r Gwyneddogion, helpu i ailgreu’r eisteddfod.
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Y chwyldro diwydiannol
Ymfudo mewnol
Dechreuodd y broses ddiwydiannu yng Nghymru ar ddiwedd y 18fed ganrif, a gwelwyd
twf cynyddol drwy gydol y 19eg ganrif. Ar ddechrau’r 19eg ganrif, gweithfeydd haearn
yng nghymoedd y De, gweithfeydd copr yng nghwm Tawe a chwareli llechi yn y
Gogledd oedd y prif gyflogwyr. Fodd bynnag, erbyn diwedd y 19eg ganrif, glo oedd y
diwydiant mwyaf. Erbyn dechrau’r 20fed ganrif, roedd un o bob pedwar gweithiwr yng
Nghymru yn löwr.
Yn ystod y rhan fwyaf o’r 19eg ganrif, daeth y mwyafrif o ymfudwyr i’r ardaloedd
diwydiannol hyn o siroedd gwledig Cymru, a Chymraeg fydd iaith bob dydd y
gweithwyr yn y ffwrneisi haearn a chopr a’r chwareli llechi. Roedd ymfudwyr Saesneg
eu hiaith hefyd, ond nid oeddent yn gyffredin. Gan fod y rhan fwyaf o’u cydweithwyr
yn uniaith Gymraeg, roeddent yn dueddol o ddysgu’r iaith.
Yn ystod ail hanner y 19eg ganrif, gwnaeth poblogaeth Cymru fwy na dyblu (o
1,163,000 yn 1851 i 2,421,000 erbyn 1911). Gwelwyd mewnlifiad enfawr o bobl
i gymoedd y De lle’r oedd y diwydiant glo yn ehangu. Rhwng 1851 a 1911,
amcangyfrifir bod 366,000 o bobl wedi ymfudo i’r ardal, gan gynnwys 129,000 rhwng
1901 a 1911. Roedd De Cymru yn denu mwy o ymfudwyr nag unrhyw le y tu allan i’r
UD. Yn 1901 yn y tair sir fwyaf diwydiannol – Clwyd, Gwent a Morgannwg – roedd y
twf yn y boblogaeth 10 gwaith yn fwy na’r cyfartaledd cenedlaethol.
Cynyddodd y nifer o fewnfudwyr o Loegr yn hwyrach yn y 19eg ganrif, yn enwedig
ymhlith pobl o’r de-orllewin. Clywyd yr iaith Saesneg yn amlach yn y gweithle ac ar y
strydoedd. Erbyn dechrau’r 20fed ganrif, roedd wedi dechrau disodli’r Gymraeg fel iaith
bob dydd yn y rhan o fwyaf o ardaloedd diwydiannol y De.
Roedd ffactorau eraill hefyd a gafodd effaith ar yr iaith Gymraeg.
• Roedd cylchgronau a phapurau newydd Cymraeg ar gael, ond byddent ond
yn cael eu hargraffu’n wythnosol neu’n fisol. Wrth i drenau ddod â phapurau
dyddiol o Lundain, roedd hi’n bosibl i weithwyr yng Nghymru gael gwybod y
newyddion diweddaraf cyhyd â'u bod yn gallu darllen Saesneg.
• Ystyriwyd mai Saesneg oedd iaith cynnydd. Roedd cymunedau yn y Cymoedd
yn chwarae rôl flaenllaw mewn newid diwydiannol a chymdeithasol, nid yn unig
yng Nghymru ond hefyd yn rhyngwladol. Dechreuodd y Gymraeg syrthio y tu ôl
i’r Saesneg fel iaith effeithiol yn y byd newydd hwn.
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• Mewn priodasau rhwng siaradwyr Cymraeg a Saesneg, Saesneg oedd yn
debygol o gael ei defnyddio fel iaith y cartref.
Pan ddangosodd cyfrifiad 1911 fod y Gymraeg, am y tro cyntaf mewn tua 2,000 o
flynyddoedd, yn iaith leiafrifol ac mai dim ond 43.5% o’r boblogaeth a oedd yn ei
siarad, ni chafwyd fawr o ymateb i’r newyddion.
Ymfudo allanol
Hyd yn oed yn y 19eg ganrif, pan roedd cymaint o waith ar gael yng Nghymru,
gwelwyd rhywfaint o ymfudo i Loegr o hyd. O ddiwedd y 18fed ganrif, gadawodd pobl
o’r gogledd-orllewin i fynd i Lerpwl. Gweithiodd rhai ohonynt yn y dociau a daeth eraill
o hyd i waith fel adeiladwyr. Roeddent yn aml yn rhoi enwau Cymraeg i’w strydoedd
a’r strydoedd a adeiladwyd ganddynt e.e. Denbigh Road, Snowdon Lane neu Madryn
Street (lle y ganed Ringo Starr). Erbyn diwedd y 19eg ganrif, roedd tua 80,000 (tua
thraen) o drigolion Lerpwl yn Gymry.
Gyda chynifer o bobl o dras Gymreig yn byw yno, gelwid Lerpwl yn “brifddinas
Gogledd Cymru”. Erbyn diwedd y ganrif, roedd ganddi 70 o gapeli ac eglwysi
Cymraeg a chynhaliwyd pedair Eisteddfod Genedlaethol yno. Daeth Cymry yn
adnabyddus hefyd ym maes meddygaeth. Yn 1830, symudodd Evan Thomas o Ynys
Môn i Lerpwl, lle arbenigodd mewn trin esgyrn wedi torri. Cafodd ei olynu gan ei fab,
Hugh Owen Thomas, a ddyfeisiodd sblint Thomas i ddal ffemwr a oedd wedi torri yn ei
le, gan leihau’r angen i dorri coesau i ffwrdd. Ar ôl i’r sblint gael ei gyflwyno yn y
Rhyfel Byd Cyntaf, gostyngodd y gyfradd marwolaethau oherwydd ffemora wedi torri
o 80% i ddim ond 20%. Nai Evan, Robert Jones, oedd y darlithydd cyntaf mewn
llawdriniaeth orthopedig ym mhrifysgol Lerpwl, a oedd yn adnabyddus yn fyd-eang am
ei gwaith ym maes orthopedeg.
Câi’r ferch laeth Gymreig ei gweld
yn aml ar strydoedd Llundain ar
ddechrau’r 19eg ganrif. O ganol y
ganrif, cafodd ei disodli gan ei chymar
Cymreig gwrywaidd â’i gert llaw.
Merch llaeth, Gado Images / Alamy Stock
Photo
Dyn llaeth, Heb lwyddo i olrhain yr
hawlfraint. A fyddech cystal â chysylltu â
ni os chi yw deiliad yr hawlfraint.

Parhaodd Llundain i ddenu ymfudwyr o Gymru hefyd, yn enwedig o ardaloedd
gwledig Sir Aberteifi a rhannau eraill o’r gorllewin. Daeth llawer ohonynt o hyd i waith
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yn y fasnach laeth lewyrchus. Drwy gydol y 19eg ganrif ac ar ddechrau’r 20fed ganrif,
roedd hon yn farchnad arbenigol a ddominyddwyd gan y Cymry, yn debyg i’r ffordd y
dominyddwyd y fasnach caffis gan yr Eidalwyr yn ddiweddarach.
Yr ugeinfed ganrif
Ar ôl twf cyflym ym mhoblogaeth Cymru yn y blynyddoedd cyn y Rhyfel Byd Cyntaf,
gwelwyd gwrthdroad mawr yn ystod y cyfnod rhwng y rhyfeloedd – all-lif enfawr o’r
boblogaeth. Gadawodd mwy na 400,000 o bobl rhwng 1918 a 1939, y rhan fwyaf
ohonynt i chwilio am waith yn Lloegr. Roedd nifer o resymau dros hyn:
• Roedd diwydiannau trwm traddodiadol, fel haearn a glo, yn crebachu, yn
rhannol oherwydd y marchnadoedd a gollwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yn
rhannol oherwydd cystadleuaeth o dramor e.e. dur o’r Almaen, ac yn rhannol
oherwydd newid yn y defnydd o dechnoleg e.e. llongau a threnau yn defnyddio
olew yn lle glo.
• Diwydiannau gweithgynhyrchu mwy newydd e.e. nid oedd angen i gerbydau
modur a nwyddau trydanol gael eu hadeiladu yn agos at feysydd glo. Yn
hytrach, fe’u sefydlwyd yn ne a dwyrain Lloegr e.e. Rhydychen a Slough neu yn
y Canolbarth e.e. Birmingham.
Yn ystod y blynyddoedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, mae ymfudo mewnol wedi
arafu, er nad yw wedi stopio’n gyfan gwbl. Fodd bynnag, mae natur yr ymfudo wedi
newid. Ar ddechrau’r 20fed ganrif, roedd meysydd glo De Cymru yn denu ymfudwyr
o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, tra bod ardaloedd gwledig yn cael eu nodweddu
gan allfudo ar raddfa fawr. Erbyn diwedd y ganrif, roedd y sefyllfa’n wahanol iawn.
Roedd ymhell dros 80% o drigolion cymoedd y De wedi’u geni yng Nghymru ond,
mewn llawer o ardaloedd gwledig, roedd y gyfran honno yn llai na 50%. Mae pobl o
ardaloedd cyfoethocach y DU, yn enwedig de Lloegr, yn prynu cartrefi gwyliau neu
gartrefi ymddeol yng Nghymru. Mewn rhai ardaloedd mae hyn wedi arwain at brinder
tai fforddiadwy i bobl leol. Yn sgil hyn a’r diffyg cyfleoedd gwaith mewn cymunedau
gwledig yng Nghymru, mae pobl ifanc nawr yn symud i chwilio am swyddi a chartrefi
yn nhrefi a dinasoedd Cymru ac mewn rhannau eraill o’r DU. Mae mewnfudo wedi
effeithio ar y Gymraeg hefyd, gyda llawer o ardaloedd Cymraeg eu hiaith yn teimlo
bod yr iaith o dan fygythiad yn ei chadarnleoedd.
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