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Ugain mlynedd  gynllunio iaith 

 

A minnau bellach wedi ildio fy swydd fel Prif Weithredwr IAITH i‟m gwell, ym 

mherson Dr Kathryn Jones, rwy‟n ddiolchgar iawn i IAITH am y cyfle a‟r fraint 

yma o rannu rhai nodiadau a sylwadau ar y daith a gafwyd dros yr ugain 

mlynedd ddiwethaf. Mae‟n gyfle i fyfyrio a chnoi cil, efallai, ar ba mor bell 

mae‟r cwmni a‟r maes yn gyffredinol wedi teithio dros ddau ddegawd. 

 

I fi mae‟r cyfan yn dechrau ar ddiwedd y saithdegau a minnau‟n ddisgybl 

ysgol. Yn y cyfnod hwnnw, yn aelod brwd o Gymdeithas yr Iaith daethum ar 

draws pamffled gan ŵr o‟r enw Cynog Dafis – cyhoeddiad a fu‟n gyfrifol (heb 

yn wybod i mi ar y pryd) am osod trywydd fy ngyrfa broffesiynol maes o law. 

„Cymdeithaseg Iaith a‟r Gymraeg‟ oedd enw‟r bamffled (a dyma hi). 

 

“Ar gais Wynfford James y paratoais y pamffled”, meddai Cynog, “ac fe‟i 

gorffennwyd y penwythnos wedi iddo fe a Rhodri Williams gael eu 

carcharu ar Dachwedd 24, 1978”. 

 

Dogfen ydyw sy‟n gosod y frwydr iaith nid ar lwyfan sloganau emosiynol a 

rhethreg gynhyrfus ond ar dir a daear dadleuon deallusol academaidd 

arbenigwyr rhyngwladol a Chymreig. Fel hyn mae‟r bamffled yn agor: 

 

“Go brin y bu cyfnod erioed pan fu mwy o sôn am „achub y 

Gymraeg‟...Ymateb yw hyn mae‟n siŵr i‟r ffaith bod tranc yr iaith erbyn 

hyn yn bosibilrwydd mor real... Mae‟n anhygoel ar yr un pryd bod 

dehongliad pobl o‟r sefyllfa, ac o‟r mesurau a argymhellir, mor hynod o 

anwyddonol – a hynny mewn oes a nodweddir gan ymgais i 

ddadansoddi ffenomenau o bob math yn nhermau gwrthrychedd 

gwyddonol”. 

 



Ugain Mlynedd o Gynllunio Iaith, CCB IAITH 2016 

2 
 

Mae‟r troednodiadau yn cyfeirio, ymhlith eraill at Fishman, Baetens-

Beardsmore, Einar Haugen a rhywun o„r enw Colin H Williams – sgwn i beth 

ddigwyddodd i hwnnw?! 

 

Y gyfrol fach honno fu‟n gyfrifol am fy arwain i astudio Cymdeithaseg a 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus ym Mangor ddwy flynedd yn ddiweddarach, ar 

ddechrau‟r wythdegau. Y bamffled hefyd fu‟n gyfrifol i mi ddilyn modiwl mewn 

Cymdeithaseg Iaith dan arweiniad yr anghymarus Dr Glyn Williams – doethur 

a dewin yn ei faes y dylen ni fod wedi manteisio llawer iawn mwy ar ei ddoniau 

dros y degawdau diwethaf. (A dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud hynny). 

 

Yna, wedi dilyn rhyw bymtheg mlynedd o yrfa yn y gwasanaeth ieuenctid yn 

lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, daeth y teulu Dafis unwaith eto i lywio 

trywydd gyrfa dyn. Roedd Llinos Dafis yn awyddus i ymddeol o‟i swydd yn 

arwain IAITH Cyf. – asiantaeth cynllunio iaith arloesol a sefydlwyd gan nifer o 

awdurdodau cyhoeddus gorllewin Cymru yn 1993 yn sgil ad-drefnu 

llywodraeth leol a diflaniad Cyd-bwyllgor Dwyieithrwydd Dyfed. A minnau‟n 

teithio bron yn ddyddiol o Gaerwedros i Gaerffili ar y pryd, ceisiwyd am y 

swydd ym Medi 1996, llwyddwyd ei chael a chychwynnwyd ar y gwaith yn 

Ionawr 1997. 

 

Tri ohonom ni oedd yno yn y swyddfa fechan yn Llanbed – fi, Nest Gwilym a‟r 

corwynt egnïol honno a elwir yn Sian Wyn Siencyn. Doedd fawr iawn o arian 

yn banc (os o gwbl) a maes cwbl newydd yn agored o‟n blaenau – cynllunio 

iaith proffesiynol – a hynny i‟w gynnal ar sail fasnachol wrth i nawdd 

cychwynnol yr awdurdodau leihau‟n raddol! Pwy sy‟n dweud nad ydy Cymry 

Cymraeg yn fentrus! Deufis y bum yn Llanbed, fodd bynnag. Wedi cael gair 

gydag Wynfford James (ie - fe eto!) symudwyd i safle Antur Teifi ar Ddydd 

Gwyl Ddewi 1997. A fan‟na ma‟ prif swyddfa‟r cwmni o hyd.  

 



Ugain Mlynedd o Gynllunio Iaith, CCB IAITH 2016 

3 
 

Ar y cychwyn roedden ni‟n dibynnu‟n go drwm ar yr awdurdodau cyhoeddus 

hynny a sefydlodd y cwmni – yn enwedig Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd y Prif 

Weithredwr Cynorthwyol – Robert Parker – yn allweddol wrth sefydlu‟r cwmni 

o ran gosod y weledigaeth, yr uchelgais a‟r cyfeiriad ymarferol; a bu‟n gefn 

mawr i mi wrth i mi ddechrau chwilio am fy nhraed. Yn wir, bu‟r berthynas 

gyda Chyngor Sir Gâr yn un amheuthun, dymunol ac adeiladol gydol y daith – 

hyd heddiw. 

 

Ble i ddechrau, felly? Wel, fel „wedodd y ffermwr doeth hynny wrth ei was wrth 

baratoi at godi cerrig mewn diffeithwch o gae coch – “Dechrau wrth dy draed, 

gwd boi”. Ac wrth ein traed roedd yna ddeddf newydd – Deddf yr Iaith 

Gymraeg 1993. A dyna‟r fu‟r maes llafur yn y blynyddoedd cynnar – cynghori 

cyrff cyhoeddus ar baratoi Cynlluniau Iaith Gymraeg, datblygu strategaethau 

sgiliau iaith ac yna monitro eu gweithrediad. Ac fel y gwyddoch yn dda, mae‟r 

ffrwd yna o waith wedi parhau‟n ganolog i genhadaeth IAITH gydol yr amser. 

Yn fwy diweddar, wrth gwrs, yn sgil Mesur y Gymraeg (2011) mae‟r Safonau 

wedi dod i rym o fewn yr un ffrwd waith. A carwn ddiolch yn gyhoeddus i‟r holl 

gyrff hynny dros y blynyddoedd – yng Nghymru a thu hwnt – sydd wedi 

ymddiried yn staff IAITH i roi cyngor ac arweiniad ar y materion hyn, sef 

cynllunio iaith corfforaethol. Mae darparu‟r cyngor hwnnw, dan arweiniad 

Steve Eaves, dal i fod yn greiddiol i weithgarwch IAITH wrth gwrs. 

 

Wel, dala llygod a‟u bwyta nhw oedd yr hanes yn y blynyddoedd cynnar hynny 

ond cyn bo hir llwyddwyd i ddal ambell i gwningen hefyd. Cafwyd grant gan 

Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn 2000 i redeg gwasanaeth cynghori i gyrff y trydydd 

sector – Cynllun Estyn Llaw – grant a barhaodd tan ddiflaniad y Bwrdd yn 

2012. Bu Estyn Llaw yn flaengar iawn yn y modd  bu‟n hyrwyddo‟r Gymraeg 

yn y sector – a hynny mewn ffordd anfygythiol, anogol, deniadol ac adeiladol. 

Dwi‟n credu ein bod yn iawn i ni honni mai trwy waith partneriaeth rhwng 

swyddogion Estyn Llaw a swyddogion Bwrdd yr Iaith Gymraeg y daeth Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac eraill yn y sector i dalu sylw mwy credadwy 
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i‟r Gymraeg dros y cyfnod diwethaf. A‟r hyn sydd ar goll – os caf i ddweud – yn 

y sefyllfa gyfredol o fiwrocrateiddio ar gynllunio iaith corfforaethol yw‟r cyngor 

anogol, y ffrind beirniadol, y gefnogaeth foesol i alluogi swyddogion cyrff 

cyhoeddus i ddwyn y maen i‟r wal. 

 

Fodd bynnag, ochr yn ochr a‟r gwasanaeth cynghori i‟r trydydd sector drwy 

Estyn Llaw datblygwyd gwasanaeth cyfieithu dan arweiniad Sian Eleri Jones. 

Aeth „Cyfiaith‟ o nerth i nerth ac fe gymerodd Sian a‟i chydweithwraig Heledd 

Williams ofal o Cyfiaith fel busnes annibynnol yn 2009. Ma‟ nhw‟n dal i 

ddarparu gwasanaeth cyfieithu heb ei ail o‟u swyddfa yn Felin-fach. Triwch 

nhw mas! 

 

Ugain mlynedd yn ôl allech chi fod wedi roi pawb oedd yn gweithio‟n 

broffesiynol yn y maes cynllunio iaith ar un bws – a hwnnw‟n fws mini – a 

dwi‟n siwr y byddai rhai seddi sbâr hyd yn oed wedyn. Roedd yna rhyw lond 

llaw o bobl yn gweithio i Fwrdd yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd; ambell i 

was sifil yn y Swyddfa Gymreig; ambell i swyddog iaith hwnt ac yma mewn 

cyrff cyhoeddus blaengar (gan gynnwys rhywun o‟r enw Steve Eaves yng 

Nghonwy); ac roedd yna rhyw bethau newydd o„r enw „mentrau iaith‟ yn 

dechrau cael eu sefydlu i efelychu Menter Cwm Gwendraeth a sefydlwyd yn 

1993. (Roedd Rhondda Cynon Taf a Menter Maldwyn ymysg y cyntaf os rydw 

i‟n cofio‟n iawn). 

 

Mae‟n anodd iawn dychmygu hynny nawr, ond ugain mlynedd yn ôl doedd y 

termau „cynllunio iaith‟ neu „bolisi a chynllunio iaith‟ ddim yn cael eu harddel i‟r 

graddau y maen nhw heddiw – os o gwbl. Un agwedd ganolog o weledigaeth 

IAITH o‟r dechrau oedd hyrwyddo‟r cysyniad a fynegwyd mor glir gan Cynog 

Dafis ac a roddwyd ar waith gan Llinos, bod modd mynd at y genhadaeth dros 

y Gymraeg mewn modd gwrthrychol, systematig a hynny ar sail wybodaeth  

gadarn a set o werthoedd cyffredin – hynny yw ar sail broffesiynol. Mi ddof yn 
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ôl at yr angen parhaus i adeiladu‟r proffesiwn polisi a chynllunio iaith yn y 

man. 

 

Dwi‟n credu mai un o lwyddiannau mwyaf IAITH dros y blynyddoedd yw ein 

bod wedi llwyddo i ddatblygu‟r cysyniad o hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith fel 

un o arfau sylfaenol y maes cynllunio iaith yng Nghymru. Roedd y seiliau wedi 

eu gosod gan bobl fel Llinos Dafis, Sian Wyn Siencyn, Steve Eaves, Elaine 

Davies, Hywel Williams a Rhian Huws Williams ac eraill ar ganol y nawdegau 

– gyda Rhaglen Gymraeg CCETSW yn cynhyrchu adnoddau allweddol. Bu i ni 

alw cyfarfod o rai o‟r prif ddarparwyr potensial yng Nghastellnewydd Emlyn yn 

1999 i sicrhau cyd-ddealltwriaeth ar beth yn union oedd ymwybyddiaeth iaith 

(neu ymwybyddiaeth iaith feirniadol, i fod yn gysáct) gan ddod i‟r casgliad, 

gyda Colin Baker a Sylvia Prys Jones, ei fod ynghylch: 

 

“Sut mae‟r defnydd o ieithoedd mwyafrifol a lleiafrifol yn adlewyrchu‟r 

gwahaniaethau mewn grym a statws rhwng siaradwyr yr ieithoedd 

hynny”. 

 

Un o amcanion HYI yw esbonio wrth bobl pam ein bod yn gofyn iddyn nhw 

newid eu harferion iaith a rhoi cyfle iddyn nhw berchnogi‟r broses honno fel 

rhan o‟u datblygiad personol a phroffesiynol – yn unigolion ac yn sefydliadau. 

 

Ers hynny rydym wedi darparu miloedd o sesiynau, cynhyrchu llyfrgell o 

adnoddau ac wedi hyfforddi dwsinau o hyfforddwyr yn egwyddorion a 

methodoleg y pwnc drwy arweiniad deallus Elaine Davies a Clare Grist. Mae‟r 

ffagl honno bellach wedi ei throsglwyddo i ofal Siwan Tomos sy‟n etifedd 

teilwng iawn i‟r etifeddiaeth. Dwi‟n siŵr y bydd cyfraniad IAITH i‟r maes 

hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith (a meysydd eraill) yn mynd o nerth i nerth 

dan ei gofal.  
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Ffrwd arall amlwg o waith y bu IAITH yn ymhél ag ef, wrth gwrs, bu 

trosglwyddo iaith yn y teulu – neu gymdeithasoli iaith cynnar. Buom yn ffodus 

iawn i ennill cytundeb i dreialu prosiect yn y maes hwnnw gan Fwrdd yr Iaith 

Gymraeg yn Hydref 2001. Ni fynnodd ei alw fe‟n Twf – er amheuon tad y 

prosiect, y gwron Meirion Prys Jones! Mae IAITH yn falch iawn o‟r modd y bu i 

ni sefydlu a datblygu‟r prosiect arbennig hwnnw mewn partneriaeth gyda 

Bwrdd yr Iaith Gymraeg dros y blynyddoedd. Mae pawb yng Nghymru yn 

ddyledus i‟r criw gweithgar ac egnïol a fu‟n ymroi gant y cant dros weledigaeth 

a chenhadaeth Twf dros y blynyddoedd – ac yn enwedig i‟r Cydlynwyr, yn eu 

trefn: Elaine Davies, Meryl Pierce, Catrin Saunders a Dinah Ellis. 

 

Un o‟r themâu cyson gydol taith Twf oedd sut mewn gwirionedd oedd mesur ei 

effaith? Yn galonogol bu‟r ffigyrau a gyhoeddwyd ar gyfer siaradwyr Cymraeg 

3-4 oed yn 2011 yn gadarnhaol iawn. Diau y bu i Twf gyfrannu tuag at y 

cynnydd yn y ffigyrau hynny. Ond un anhawster o geisio gwerthuso prosiectau 

cymdeithasol yw‟r dasg amhosibl o geisio ynysu un ffactor dylanwadol oddi 

wrth y llu o ddylanwadau eraill sy‟n effeithio ar ymddygiad pobl o ddydd i 

ddydd. Serch hynny, gallwn ddal – a hynny‟n gwbl dalog – bod Twf wedi 

gwneud gwahaniaeth i filoedd ar filoedd o‟r rheini (mamau yn bennaf) dros y 

bymtheg mlynedd y bu Twf yn weithredol. Sut gwyddom ni hynny? Wel, yn 

syml, fe fuon ni‟n gofyn iddyn nhw. Roedd y swyddogion Maes yn casglu 

tystiolaeth yn gyson gan rieni oedd yn diolch yn fawr iddyn nhw – a hynny 

mewn geiriau emosiynol iawn yn aml – am leddfu eu hofnau ynghylch y 

Gymraeg, am eu hannog i wneud penderfyniadau dewr dros y Gymraeg yng 

nghyswllt eu plant a‟u teuluoedd ac am eu cefnogi yn adeiladol ar hyd eu taith 

ieithyddol fel teulu. 

 

Nid oes Twf mwyach. Fel y gwyddoch daeth Twf i ben ym mis Mawrth eleni ac 

mae prosiect Cymraeg i Blant Llywodraeth Cymru yn cael ei weinyddu gan y 

Mudiad Meithrin ers mis Ebrill. Rydym yn dymuno‟n dda iddyn nhw yn hynny, 

wrth reswm. Ond caniatewch i mi wneud un sylw. Nid prosiect i blant fu Twf, 
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nid prosiect plant yw unrhyw brosiect sy‟n ceisio annog trosglwyddo iaith yn y 

pau hynny a alwodd Fishman yn “critical nexus of family, home and 

neighbourhood” – teulu, cartref a chymdogaeth. Prosiect rhieni a phrosiect 

cymdogaethol yw prosiect o‟r fath. Oes, mae gan y system addysg le 

gynyddol hanfodol wrth gynhyrchu siaradwyr newydd, ond mae sicrhau bod 

cymuned ieithyddol leiafrifol yn hydrin ac yn gynaliadwy hefyd yn dibynnu ar 

sicrhau bod yna aelwydydd, bod yna deuluoedd, gyda chymdogaeth o‟u 

hamgylch nhw, sy‟n cymdeithasoli eu plant i werthfawrogi ac arfer yr iaith 

honno yn eu bywydau beunyddiol. Mae‟r broses o gymdeithasoli cyn bwysiced 

bob tamaid na‟r broses o gaffael iaith yn ffurfiol o fewn y sector addysg 

statudol, os nad yn fwy pwysig. Cymdeithasoli cyson, yn erbyn yr elfennau 

cymdeithasol, sydd wedi peri goroesiad y Gymraeg. Mae‟n well i fi ei gadael hi 

ar hynny. 

 

Gyda‟m cefndir mewn gwaith ieuenctid a chymuned, dros y blynyddoedd rydw 

i wedi ceisio meithrin rhywfaint o arbenigedd mewn cynllunio iaith cymunedol 

– ac wedi mwynhau‟r fraint o gydweithio gyda nifer o fentrau iaith a 

sefydliadau datblygu cymunedol eraill ar hyd y ffordd. 

 

Bu‟r felin drafod Y Ffwrwm yn ddylanwad allweddol ar nifer ohonom a oedd yn 

weithredol yn y maes datblygu cymunedol Cymraeg yng Ngheredigion ar dro‟r 

ganrif, rhyw bymtheng mlynedd yn ôl. Roedd yn gyfle i unigolion o‟r un anian a 

gweledigaeth ddod ynghyd â thrafod argyfwng ein cymdogaethau Cymraeg yn 

ngoleuni cymdeithaseg iaith a gwyddorau cymdeithasol eraill. Roedd y 

diweddar Cliff McLucas – un o sylfaenwyr Brith Gof yn gyfrannwr deallus a 

dylanwadol. 

 

Cydlynwyd y Ffwrwm gan fy nghyfaill Euros Lewis ac roedd y Dafisiad 

(unwaith eto) yn aml yn rhan o‟r drafodaeth. Mae rhai (newyddiadurwyr gan 

amlaf) yn hoff iawn o labeli fforymau trafod yn ddilornus fel siop siarad. Ond 

hawyr bach! O ble daw unrhyw fesur o ddealltwriaeth a gweledigaeth os nad 
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oes yna gyfleoedd i ni drafod? Ac yn fwy na hynny, i drafod yn agored, yn 

ymholgar ac yn anturus?! Mae llawer o deithi meddwl Y Ffwrwm i‟w weld yng 

nghyfrol gampus Euros Lewis, „Theatr a Chymdeithas‟. Prynwch, darllenwch a 

gweithredwch! Neu fel fyddai Euros yn dweud, efallai – anghydffurfiolwch! 

 

Llinos Dafis a awgrymodd mewn un cyfarfod y dylid sefydlu rhwydwaith o 

„hwyluswyr bro‟ i hyrwyddo‟r Gymraeg yn y cyd-destun lleol. Arweiniodd hynny 

i Cered, dan Dilwyn Jones ac Euros Lewis, i sefydlu Pwerdai mewn nifer o 

gymdogaethau yng Ngheredigion i geisio harneisi gallu‟r cymdogaethau hynny 

i gynllunio a sicrhau eu dyfodol eu hunain fel cymdogaethau Cymraeg. 

Codwyd y drafodaeth gan un o bwyllgorau Bwrdd yr Iaith Gymraeg o 

ganlyniad i gynhadledd a drefnwyd ganddynt i drafod argyfwng cymunedau‟r 

gorllewin. Rhyw ddegawd ar ôl i Llinos daflu‟r syniad i‟r gwynt fe‟m 

comisiynwyd i gan Fwrdd yr Iaith i lunio‟r pecyn cynllunio iaith micro, 

„Gweithredu‟n Lleol‟ – cyhoeddiad olaf Bwrdd yr Iaith Gymraeg cyn ei 

ddiddymu ym Mawrth 2012. Mae „Gweithredu‟n Lleol‟ bellach yn cael ei 

argymell fel modus operandi sylfaenol i fentrau iaith Cymru gyfan. A‟r wers? 

Gallwch chi ddod o hyd i syniadau go lew mewn siopau siarad. 

 

Agwedd arall o waddol Y Ffwrwm oedd y gynhadledd ryngwladol a‟r gyfres o 

ddarlithoedd  a gynhaliwyd gan arbenigwyr rhyngwladol ar agweddau o 

gynllunio iaith a gweithredu diwylliannol. Cafwyd cyfraniadau gan Suzanne 

Romaine o Brifysgol Rhydychen, a‟r Athro Anne Buttimer o Brifysgol Dulyn a 

nifer o academyddion amlwg eraill. Ac mae hynny yn fy arwain at un nodyn o 

feirniadaeth yng nghyswllt y maes cynllunio iaith yn ystod yr ugain mlynedd 

diwethaf. Dwi‟n ofni i ni – y proffesiwn cynllunio iaith yng Nghymru – fethu 

cynhyrchu corff o lenyddiaeth sydd ar y naill law yn cofnodi llwyddiannau (a 

methiannau) y maes yng Nghymru wrth iddo ddatblygu, ac ar y llaw arall wedi 

methu sefydlu sail wybodaeth gadarn i ymarferwyr yn y maes – yn theori ac yn 

praxis. 
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Cyhoeddwyd llu o adroddiadau polisi ac adroddiadau gwerthusol ar agweddau 

gweithredol o bolisi cyhoeddus. Rydyn ni‟n ddyledus i bobl fel Colin Williams, 

Colin Baker, Glyn Williams a Delyth Morris am ambell gyhoeddiad hynod 

werthfawr. Ond ychydig iawn o ymchwil a dadansoddiadau manwl a 

phwrpasol sydd wedi eu cyhoeddi a all fod yn sail i ddatblygu corff o 

wybodaeth gyffredin ymysg ymarferwyr; corff o wybodaeth all fod yn sail i 

ddatblygu syniadau ac arferion gwaith newydd yn y maes.  

 

Mae IAITH wedi bod yn falch iawn o„r cyfleoedd sydd wedi dod i ni i 

gydweithio gyda nifer o Brifysgolion yng Nghymru a thu hwnt dros y 

blynyddoedd. Y gwir yw, fodd bynnag, bod y farchnad ymchwil rydyn ni‟n rhan 

ohono yn gorfodi ein hacademyddion i gystadlu â‟i gilydd am adnoddau 

ymchwil prin. Tybed nad oes modd i ni sefydlu rhyw fecanwaith gyffredin i 

gydweithio gyda‟n gilydd i ennill adnoddau ymchwil sylweddol at faes sydd 

mewn dirfawr angen am fewnbwn ymchwil sylweddol? Rydw i‟n siŵr y byddai 

IAITH (gyda Kathryn wrth y llyw) yn falch iawn o fedru hwyluso rhyw lwyfan 

cyffredin i‟r perwyl hynny – er ein lles ni i gyd.  

 

Mae‟r maes polisi a chynllunio iaith wedi datblygu llawer yn ystod y ddau 

ddegawd diwethaf. Mae‟r maes wedi newid, mae Cymru wedi newid, mae‟r 

byd wedi newid. Ugain mlynedd yn ôl roedden ni ond yn dechrau dod i ddeall 

goblygiadau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac yn ei chael hi‟n anodd i 

berswadio unrhyw swyddog cyhoeddus bod cynllunio iaith yn ddisgyblaeth 

aeddfed go iawn. Heddiw, mae yna fframwaith deddfwriaeth a pholisi 

cyhoeddus cadarn ac eang – Mesur yr Iaith Gymraeg 2011, strategaeth iaith 

genedlaethol, strategaeth addysg, strategaeth yn y maes iechyd a gofal, 

trafodaeth barhaus yn y maes cynllunio defnydd tir a Deddf Lles 

Cenedlaethau‟r Dyfodol sy‟n prif-ffrydio‟r Gymraeg ymhellach i bolisi 

cyhoeddus. Mae yna gynlluniau hybu ar fin cael eu llunio gan awdurdodau 

leol. Mae‟n fframwaith sy‟n parhau i ddatblygu ac mae IAITH yn falch iawn o„r 

cyfleoedd a gafwyd i gyfrannu i‟r datblygiadau hyn dros y blynyddoedd – o 
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ddatblygu‟r ymgyrch „Dechreua pob sgwrs yn Gymraeg‟ hyd at  hwyluso‟r 

Gynhadledd Fawr ar ran y Prif Weinidog yn 2013. Hir y parhaed y cyfleoedd 

hynny i‟r dyfodol. 

 

Wel, yn olaf. Mae fy nghyfeillion yn gwybod fod y ddrama a‟r theatr yn 

ddiddordeb mawr i mi. Wrth i mi gamu, felly, o ganol llwyfan i gysgodion y 

„wings‟ – heb adael y llwyfan yn llwyr, chwaith (mi fyddaf yn dal i gyfrannu‟n 

llawrydd) – gadwch i mi adael chi ac un cyfaddefiad ac ychydig eiriau o 

anogaeth. 

 

Dwi‟n gymharol falch o‟r hyn a gyflawnwyd dros y ddau ddegawd diwethaf ond 

dwi wedi methu mewn un peth allweddol. Dwi wedi methu perswadio Bwrdd yr 

Iaith na Llywodraeth Cymru i fuddsoddi cyllid craidd yn y gwaith mae IAITH 

wedi geisio ei wneud o ran datblygu‟r proffesiwn a darparu cyfleoedd ar gyfer 

datblygiad personol a phroffesiynol ymarferwyr yn y maes. Rydyn ni‟n falch o 

gefnogaeth Prifysgol y Drindod Dewi Sant i‟r Tystysgrif Ôl-radd mewn Polisi a 

Chynllunio Iaith ac yn hynod ddiolchgar i‟r ugeiniau o sefydliadau sydd wedi 

cael budd o‟n cyfleoedd hyfforddi ar hyd y blynyddoedd. Ond os yw‟r maes i 

ddatblygu‟n faes proffesiynol go iawn mae angen i‟r awdurdodau polisi 

arweiniol i gynllunio‟n bwrpasol ar gyfer cynyddu gallu‟r gweithlu a datblygu‟r 

cysyniad o faes proffesiynol trwy rwydweithiau megis Cynllunwyr Iaith Cymru. 

Mae IAITH a CIC yn parhau‟n awyddus i drafod. 

 

Dyna‟r cyfaddefiad. Felly, yr anogaeth. Parhewch hyd orau eich gallu i roi 

gwerth ar y wyddor a‟r grefft o gynllunio iaith (y theori a‟r praxis). Rhowch 

werth ar y drafodaeth broffesiynol ymysg eich gilydd. A serch gwahaniaethau 

sefydliadol, gwahaniaethau maes llafur a gwahaniaethau barn, rhowch werth 

ar gynnal gweledigaeth gyffredin ar gyfer y proffesiwn polisi a chynllunio iaith 

yng Nghymru i‟r dyfodol. 
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I orffen, alla‟ i ddim gwneud gwell nac adrodd gwerthoedd craidd Cynllunwyr 

Iaith Cymru: 

 

“Mae Cynllunwyr Iaith Cymru yn coleddu‟r gwerthoedd craidd canlynol ac yn 

cydnabod: 

 bod yna werth cynhenid i ieithoedd a diwylliannau fel mynegiant penodol 

o‟r profiad dynol; 

 bod yna werth mewn amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol; 

 bod angen arddel parch at hunaniaeth ieithyddol a diwylliannol unigolion a 

grwpiau ar bob achlysur; 

 bod perthynas o rym yn bodoli rhwng grwpiau iaith a‟i gilydd, yn 

economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol; 

 bod materion iaith ynghlwm â materion cydraddoldeb; 

 mai un o brif swyddogaethau cynllunio iaith yw ceisio gweithredu o blaid 

parhad a ffyniant ieithoedd a diwylliannau llai grymus. 

 

Mae CIC yn cydnabod bod gwerth canolog i: 

 addysg, dysgu a datblygiad proffesiynol, 

 trafodaeth ddeallus ac amrywiaeth barn, 

 cynllunio a gweithredu ar sail gwybodaeth, 

ac yn ymrwymo i hyrwyddo‟r gwerthoedd hynny”. 

 

Gobeithio i mi chwarae rhyw ran fach yn hyrwyddo‟r weledigaeth yna o‟r 

angen i adeiladu proffesiwn cynllunio iaith yng Nghymru. Hyderaf y daw 

cyfleoedd eto i mi ac i IAITH, ac i ni i gyd o fewn y maes, i adeiladu ymhellach 

ar y gwaith a wnaed eisoes – er mwyn Cymru. Diolch yn fawr. 

 

 

Gareth Ioan  
13 Gorffennaf 2016 


