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Cynllunwyr Iaith Cymru 
y fforwm proffesiynol 

ar gyfer cynllunwyr iaith yng Nghymru 
 

 
Brexit a’n Tir 
Sylwadau yng nghyswllt yr ymgynghoriad cyhoeddus 
 
 

Pryderon 
 
Yn dilyn cyfarfod agored ar 11 Hydref 2018, mae gan Gynllunwyr Iaith Cymru nifer o 
bryderon ynghylch y cynigion a geir yn y ddogfen Brexit a’n Tir. 
 
Er bod Llywodraeth Cymru yn fframio’r cynigion hyn yn nhermau’r newidiadau a ddaw yn sgil 
Brexit – sefyllfa sy’n parhau’n aneglur – mae’n amlwg nad Brexit yw’r cyd-destun 
gwirioneddol yma. Mae’r cynigion hyn yn adeiladu ar gyfeiriad polisi sydd wedi ei osod ers 
peth amser, e.e.: 

 
o penderfyniad y Gweinidog Amaeth i fwyhau’r cyllid a drosglwyddwyd o Biler 1 i 

Biler 2 yn 2014, gan leihau’r cyllid sydd ar gael ar gyfer taliadau sylfaenol 
uniongyrchol; 

o y newid a fu i’r drefn daliadau o dalu ar sail cynnyrch i dalu ar sail arwynebedd tir; 
a’r ffaith bod  

o cynifer o fudiadau amgylcheddol wedi llwyddo i gael mewnbwn uniongyrchol 
cynyddol i benderfyniadau ynghylch polisi amaeth Cymru dros y blynyddoedd 
diweddar. 

 
At hynny, mae’r defnydd o’r term ‘rheoli tir’ a ‘rheolwyr tir’ yn ddadlennol ac yn amlygu’r  
trywydd polisi uchod o edrych ar dir fel adnodd naturiol ac amgylcheddol yn fwy felly na thir 
amaethyddol sy’n cynhyrchu bwyd. 
 
Mae CIC hefyd yn bryderus bod y cynigion cyfredol yn creu ansicrwydd a phryder diangen i 
amaethwyr, eu teuluoedd a’u cymdogaethau mewn cyfnod o newid cymdeithasol sylweddol. 
Mae digon o heriau yn wynebu’r sector amaeth o ganlyniad i’r ansicrwydd sy’n cael ei greu 
gan Brexit heb i Lywodraeth Cymru ychwanegu at yr ansicrwydd hynny drwy gyflwyno newid 
mor sylfaenol i’r cynlluniau cyllido cyfredol â’r hyn a gynigir yma.  

 
Nodwn fod gweinyddiaethau’r Alban a Gogledd Iwerddon yn pwyllo i weld pa newidiadau a 
ddaw yn sgil Brexit cyn gweithredu. Gresynwn fod Llywodraeth Cymru yn symud mor fuan ar 
y mater a’i bod yn dilyn y model a gynigiwyd yn Lloegr yn hyn o beth. Mae natur, maint, sgôp 
a dylanwad cymdeithasol a diwylliannol amaethyddiaeth yn y ddwy wlad mor wahanol i’w 
gilydd. 

 
Rydym hefyd yn bryderus ei bod hi’n ymddangos bod y newidiadau hyn yn cael eu hysgogi 
gan wneuthurwyr polisi a grwpiau lobïo, yn hytrach na’u bod wedi eu datblygu ar lawr gwlad 
drwy gynnal proses ymgynghorol drwyadl ac adeiladol gyda’r sector a’r gymuned 
amaethyddol yn ei chrynswth. Daliwn y dylid sicrhau mewnbwn ehangach i’r prosesau 
datblygu polisi gan gynnwys cyrff a sefydliadau cymdeithasol eu diddordeb ochr yn ochr â 
sefydliadau amaethyddol a chadwraethol. 
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Yn naturiol, mae ein pryder mwyaf ar effaith y cynigion hyn ar hyfywedd y Gymraeg a 
hydrinedd ein cymdogaethau a’n rhwydweithiau Cymraeg yng nghefn gwlad Cymru – y 
cymdogaethau a‘r rhwydweithiau sy’n bennaf gyfrifol am atgynhyrchu’r Gymraeg fel cyfrwng 
cymdeithasol diofyn.  

 
 

Effaith ar y Gymraeg 
 
Cydnabyddwn fod y ddogfen yn cyfeirio sawl gwaith at y cyswllt arwyddocaol sydd rhwng y 
sector amaeth â’r iaith Gymraeg. Nodir bod traean o weithwyr y sector amaeth, ynni a dŵr 
yn siaradwyr Cymraeg. Diau, o edrych ar y sector  amaeth yn benodol, bod canran y 
siaradwyr Cymraeg yn uwch na hynny. Mae ardaloedd helaeth yng ngorllewin, canolbarth a 
gogledd Cymru sydd â hyd at 27% o’u poblogaeth yn gyflogedig yn y sector amaeth. Mae’r 
ardaloedd hyn hefyd yn ardaloedd lle bo’r ganran o‘r gweithlu amaethyddol sy’n siarad 
Cymraeg dros 90% mewn sawl man. 
 
Mae’n werth nodi yn y cyswllt yma, gan fod y ddogfen ymgynghorol yn amlwg yn symud y 
dafol o blaid cadwraeth, twristiaeth a hamdden, nad yw’r canrannau o siaradwyr Cymraeg yn 
y sectorau gwaith hynny yn nodedig o uchel, ac y gallai hynny filwrio yn erbyn hyfywedd y 
Gymraeg yng nghefn gwlad. 
 
Fodd bynnag, y pwynt allweddol yma yw bod unrhyw fygythiad neu ansicrwydd sy’n 
wynebu’r sector amaeth yn uniongyrchol yn mynd i gael effaith economaidd a chymdeithasol 
ehangach o lawer ar y gymuned wledig. Yn wir, mae yma berygl y gall cyflwyno’r newidiadau 
hyn danseilio’n derfynol y strwythurau cymdeithasol sy’n cynnal y Gymraeg fel iaith 
gymunedol fyw – strwythurau sydd eisoes yn wynebu sawl her gan newidiadau cymdeithasol 
eraill. Un conglfaen allweddol o’r strwythurau hyn yw’r fferm deuluol. Dylai’r cynlluniau 
newydd sicrhau dulliau a modd i gynnal a chefnogi’r unedau hynny fel blaenoriaeth. 
 
Yn anffodus, credwn fod y cynigion hyn mewn perygl o ddwysau’r argyfwng sydd eisoes yn 
wynebu’r sector amaeth a chymdogaethau cefn gwlad Cymru yn gyffredinol. Mae’r ddogfen 
ei hun yn amlygu mor fregus yw sefyllfa economaidd busnesau amaethyddol a sut mae 
taliadau uniongyrchol yn cynnal hyfywedd economaidd y busnesau hynny. O dderbyn bod y 
nod o wella effeithiolrwydd a hydrinedd y sector amaeth yn un rhesymol a dymunol, rhaid 
hefyd asesu effaith unrhyw newidiadau ar yr economi wledig yn ei gyfanrwydd. Mae 
cymdeithas cefn gwlad Cymru a’r diwylliant Cymraeg, y mae ardaloedd helaeth ohono yn ei 
gynnal, yn ecoleg fregus iawn yn ei hun. Rhaid ystyried effaith y newidiadau arfaethedig yn 
eu cyfanrwydd cymdeithasol, nid yn ôl dangosyddion sector-gyfyngedig yn unig.   
 
O ystyried mai un o amcanion strategol Llywodraeth Cymru yw creu miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050, daliwn y dylid cynnal asesiad effaith ieithyddol llawn o’r cynigion 
cyfredol ac unrhyw opsiynau eraill a gynigir maes o law. Eto, mae perygl gwirioneddol yma y 
gellir tanseilio’r nod polisi hwnnw yn sylfaenol a sylweddol. Nid oes llawer o werth mewn 
annog pobl i ddysgu siarad Cymraeg os nad oes cymunedau, cymdogaethau a 
rhwydweithiau lle gellir siarad yr iaith honno fel iaith ddiofyn. 
 
Nodwn mai un nodwedd o’r cynlluniau newydd yw’r cysyniad o ‘nwydd cyhoeddus’. 
Nodweddion ffisegol yw’r rhan fwyaf a gynigir yn y ddogfen. Er hynny, cynigir agweddau o 
‘dreftadaeth a hamdden’ – nodweddion cymdeithasol – fel ‘nwyddau cyhoeddus’ posibl a 
geir o ‘reoli tir’. Yn yr un modd, felly, awgrymwn yn gryf y dylid ystyried cyfraniad y sector 
amaethyddol i hyfywedd y Gymraeg fel ‘nwydd cyhoeddus’. Yn ymarferol, er mwyn cychwyn 
y drafodaeth, gellid, er enghraifft, ystyried mesurau megis: 
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 cynnig premiwm i bob busnes amaethyddol mewn ardaloedd ieithyddol arwyddocaol 

yn ddiwahân (h.y. heb ystyriaeth ieithyddol); 

 talu am gyrsiau dysgu Cymraeg i deuluoedd amaethyddol dan gynllun Cymraeg 

Gwaith; 

 pwysoli yn gadarnhaol sgiliau iaith Gymraeg ceiswyr grantiau; a 

 thalu premiwm i fusnesau amaethyddol sy’n delio ag asiantaethau Llywodraeth 

Cymru a chyrff cyhoeddus eraill drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
Fodd bynnag, yn wyneb y strategaeth ‘Cymraeg 2050’ ac amcan Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 o sicrhau ffyniant y Gymraeg – daliwn y dylai cynnal y 
Gymraeg yn ein cymunedau gwledig fod yn un o’r nodau strategol ac egwyddor ganolog i 
unrhyw gynlluniau newydd a argymhellir; ac y dylai’r nod hwnnw fod ar dudalen flaen unrhyw 
gynllun sy’n ymwneud â chynlluniau ym maes amaeth yng Nghymru. 
 
 

 
Argymhellion 
 
Yn sgil y pryderon uchod ac arwyddocâd y cynigion i ddyfodol y Gymraeg yn ei 
chadarnleoedd awgrymwn fod Llywodraeth Cymru yn ystyried yr argymhellion canlynol. Bod 
Llywodraeth Cymru yn: 
 

 gosod cynnal y Gymraeg yn ein cymunedau gwledig yn un o’r nodau strategol ac yn 
egwyddor ganolog i unrhyw gynlluniau newydd a argymhellir; 

 cynnal asesiad effaith ieithyddol llawn yng nghywllt y cynlluniau arfaethedig; 

 casglu data manwl ynghylch y cysylltiad arwyddocaol rhwng y sector amaeth a’r 

Gymraeg a/neu’n gosod trefn i wneud hynny; 

 sicrhau bod buddiannau’r Gymraeg yn cael eu hystyried yn llawn wrth i’r Llywodraeth 

bennu’r ‘nwyddau cyhoeddus’ y mae’n disgwyl i’r sector ‘rheoli tir’ eu cynhyrchu i’r 

dyfodol; 

 ystyried gosod trothwy isafswm ar faint busnesau amaethyddol cymwys (e.e. 
busnesau bach a mwy) a chap uchafswm ar daliadau grant, er mwyn targedu’r 
cymorthdaliadau at gynifer o ffermydd teuluol â phosibl; 

 sicrhau lle’r Gymraeg wrth farchnata a brandio cynnyrch bwyd yng Nghymru;  

 cynnal proses ymgynghorol gynhwysol ar lawr gwlad sy’n caniatáu a hwyluso’r sector 

amaeth a chymunedau cefn gwlad yn eu cyfanrwydd i gyfrannu at greu cynllun o 

gymorthdaliadau amaethyddol sy’n addas a phwrpasol at anghenion economaidd y 

diwydiant ac anghenion cymdeithasol cefn gwlad yn gyffredinol, a 

 sicrhau mewnbwn ehangach i’r prosesau datblygu polisi, gan gynnwys cyrff a 

sefydliadau cymdeithasol eu diddordeb ochr yn ochr â sefydliadau amaethyddol a 

chadwraethol.  

 
Cyflwynwn y sylwadau hyn i’ch sylw fel Llywodraeth er mwyn hyrwyddo twf gwirioneddol yn 
y broses o ddatganoli yng Nghymru, gan fanteisio ar y cyfle sydd yma i ysgogi a galluogi 
cymdogaethau cefn gwlad i ymrymuso’n ieithyddol, yn ddiwylliannol ac yn economaidd. 
 
 
 
Gareth Ioan 
Cynllunwyr Iaith Cymru 
16 Hydref 2018 
 
 


