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Mentrau Iaith Cymru
Mentrau iaith lleol
Sefydlwyd y Fenter Iaith gyntaf yng Nghwm Gwendraeth yn 1991, ac yn y blynyddoedd ers 
hynny mae gryn dipyn o awydd yn ardaloedd eraill Cymru i sefydlu Menter Iaith leol. Erbyn 
2010 mae 21 Menter yng Nghymru.
Mae’r Mentrau Iaith yn cael eu rheoli gan Bwyllgor Rheoli, unigolion o’r gymuned leol ac 
maent yn gweithio mewn partneriaeth gydag amryw o sefydliadau eraill. Mae pob Menter 
Iaith yn gweithredu mewn ffordd unigryw yn ddibynnol ar yr anghenion lleol, gyda 
strategaethau, dulliau gweithredu, targedau, nifer o staff a throsiant gwahanol. Mae'r 
Mentrau Iaith yn chwim ac yn hyblyg, yn medru trawsnewid, esblygu a datblygu yn gyflym 
os yw’r angen a’r awydd yn y gymuned. Mae’r amrywiaeth yma a'r ffurfiau i ffitio’r gymuned 
yn gryfder i’w groesawu.
Y Mentrau Iaith yw’r ffordd mae cymunedau lleol Cymru yn gweithredu er budd y 
Gymraeg. Mae wedi bod yn fodel hynod lwyddiannus dros y blynyddoedd ac yn cael ei 
gydnabod fel ffordd effeithiol o ddatblygu cymuned sydd yn gwneud gwahaniaeth yn lleol.

Mentrau Iaith Cymru
Cafodd Mentrau Iaith Cymru ei sefydlu yn 1999, mewn cyfnod pan oedd y Mentrau lleol yn 
gweld angen i gydweithio yn agosach a rhannu syniadau ac arfer da. Fe’i sefydlwyd gydag 
aelodau o Bwyllgorau Rheoli'r Mentrau lleol ar Bwyllgor Rheoli Mentrau Iaith Cymru. Mae’r 
drefn yma wedi parhau ers hynny. Felly mae Mentrau Iaith Cymru yn cynrychioli barn 
cymunedau ar hyd a lled Cymru.
Mae Mentrau Iaith Cymru yn bodoli i gefnogi gwaith y Mentrau Iaith ac er budd y Gymraeg.
Mae Mentrau Iaith Cymru yn teimlo’n gryf fod gan y Mentrau Iaith rôl hanfodol i chwarae i 
wireddu’r amcanion o gynyddu defnydd o’r iaith yn ein cymunedau. Mae’r Gymraeg angen 
y Mentrau Iaith, y sefydliadau sydd yn gweithredu ar ran ein cymunedau, gan y 
cymunedau. Heb y Mentrau Iaith fydd dim o brofiadau, syniadau a gweledigaethau pobl ar 
lawr gwlad yn cael eu defnyddio i hyrwyddo’r Gymraeg.

Ffeithiau
Rhwng y Mentrau Iaith mae dros 120 o aelodau staff yn ogystal â thros 50 o staff rhan-
amser neu lawrydd yn gweithio i brosiectau’r Mentrau Iaith.
Mae Dros 1,300 o wirfoddolwyr yn cydweithio gyda’r Mentrau Iaith yn rheolaidd i gynnal 
dros 13,000 o weithgareddau cymunedol mewn blwyddyn, sydd yn gwasanaethu dros 
160.000 o gyfranogwyr.
Mae cydweithio rheolaidd gyda phartneriaid amrywiol gan gynnwys y trydydd sector, y 
sector gyhoeddus a'r sector busnes.
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Y Mentrau Iaith
1) Menter Iaith Abertawe
2) Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy
3) Menter Bro Dinefwr
4) Menter Iaith Bro Ogwr
5) Menter Brycheiniog a Maesyfed
6) Menter Caerdydd
7) Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot
8) Cered
9) Menter Iaith Conwy
10) Menter Cwm Gwendraeth Llanelli
11) Menter Gorllewin Sir Gar
12) Menter Iaith Maelor
13) Menter Maldwyn
14) Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful
15) Menter Iaith Môn
16) Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
17) Menter Iaith Sir Benfro
18) Menter Iaith Sir Caerffili
19) Menter Iaith Sir Ddinbych
20) Menter Iaith Sir y Fflint
21) Menter Y Fro
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Ymateb Mentrau Iaith Cymru

1.Cyffredinnol
1.1.Mae Mentrau Iaith Cymru yn croesawu’r cyfle i gynnig tystiolaeth ar Fesur arfaethedig y 
Gymraeg (Cymru) i Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
1.2.Cymeradwywn y bwriad i gryfhau sefyllfa’r Gymraeg gyda’r Mesur Arfaethedig.
1.3.Ym marn Mentrau Iaith Cymru, mae’r Mesur yn gyfle gwych i gryfhau sefyllfa’r Gymraeg 
am genedlaethau i ddod ac mae’n bwysig sicrhau fod y Mesur yn cryfhau sefyllfa’r 
Gymraeg yn sylweddol.
1.4.Mae gan Gynulliad Cymru enw da am brosesau tryloyw sydd yn agored i’r cyhoedd a 
theimlwn fod angen i hynny barhau gyda’r broses ymgynghori ar y Mesur Iaith. Ond rydym 
yn pryderu am gymhlethdod y Mesur a'r croesgyfeiriadau lu sydd yn y ddogfen. Oherwydd 
hyn, teimlwn fod y cyhoedd ehangach yn cael eu heithrio o’r broses ymgynghori a bod yna 
golli cyfle i gynnwys mwy o bobol yn y broses. Ar y llaw arall, rydym yn ymwybodol nad yw 
Mesur yn beth syml i’w lunio, a'i fod yn ddogfen gyfreithiol sydd angen cynnwys yr holl 
wybodaeth angenrheidiol. Ond tybiwn fod lle i symleiddio’r Mesur.
1.5.Nid cefndir cyfreithiol sydd gan Mentrau Iaith Cymru, felly nid ydym am gynnig barn 
gyfreithiol ar y mesur. Rydym yn cynnig ein sylwadau o safbwynt beth sydd orau i 
ddatblygu defnydd o’r Gymraeg yn gymunedol a chael effaith positif ar ddefnydd y 
Gymraeg.
1.6.Rydym yn cydnabod nad yw’r Mesur mewn gwagle yn mynd i sicrhau dyfodol y 
Gymraeg, ac mai un rhan o ddarlun ehangach yw’r Mesur a bod angen i’r elfennau oll ddod 
at ei gilydd ac anelu tuag at  yr un nod er mwyn gwneud gwahaniaeth.
1.7.Mae’n sialens i godi perswâd ar bobol i ddefnyddio’r Gymraeg a gwneud y mwyaf o’r 
gwasanaethau sydd ar gael yn y Gymraeg yn ogystal â’r rhai fydd ar gael yn sgil y mesur 
hwn. 
1.8.Yn gyffredinol, credwn fod y Mesur Arfaethedig yn gam i’r cyfeiriad cywir, ond yn ein 
barn ni mae angen rhai newidiadau er mwyn gwneud y gorau o’r cyfle sydd gennym ni 
nawr i wneud gwahaniaeth i ddyfodol yr iaith Gymraeg. Cynigiwn newidiadau a 
chwestiynau pellach isod.
1.9.Ym mhob achlysur lle mae’r mesur yn cyfeirio at Weinidogion neu Brif Weinidog 
Llywodraeth Cynulliad Cymru, credwn dylai gyfeirio at Y Cynulliad. Yna tydi’r Gymraeg 
ddim yn bleidiol a ddim yn ddibynnol ar ewyllys da’r rhai sydd mewn grym ar y pryd.
1.10.Argymhellwn edrych ar sut mae deddfu ieithoedd lleiafrifol eraill wedi cael effaith ar 
draws y byd. Er enghraifft yn Iwerddon, Seland Newydd, Canada, Gwlad y Basg, Catalonia. 
Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi gwneud llawer o waith ymchwil ynglŷn â dwyieithrwydd ac 
yn awyddus iawn i rannu arfer da a phrofiadau rhwng cymunedau’r undeb. Credwn ei fod 
yn bwysig edrych yn fanwl ar y gwaith ymchwil sydd wedi ei gynnal ar statws swyddogol a 
hawliau ieithoedd lleiafrifol i sicrhau ein bod yn gwneud y mwyaf o brofiadau eraill yn y 
maes hwn.

2. Statws swyddogol y Gymraeg
2.1. Nid yw’n eglur bydd statws swyddogol i’r Gymraeg yn sgil y Mesur. Mae ‘gwneud 
darpariaeth bellach ynglŷn â statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru’ i’w groesawu ond 
rhaid cydnabod nad yw’r darpariaethau yma yn rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg.
2.2.Angen cyhoeddi yn glir yn y Mesur fod y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru. 
Mae hyn yn gam naturiol ymlaen yn dilyn deddfau eraill sydd yn rhoi elfennau o statws i’r 
Gymraeg. Nid ydym yn dadlau nad oes gan y Gymraeg rhyw fath o statws yng Nghymru yn 
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barod. Yn amlwg, gan fod, er enghraifft addysg drwy’r Gymraeg fod peth statws ganddi. 
Ond nid statws swyddogol yw hyn, statws oherwydd bodolaeth deddfau eraill sydd yn eu lle 
sydd yn codi ei statws yn hytrach na rhoi statws iddi.
2.3.Mae statws y Gymraeg yn holl bwysig ac yn sylfaen cadarn i bob elfen arall o’r Mesur 
ac unrhyw ddeddfwriaeth ychwanegol yn y dyfodol yn ein barn ni.
2.4.Bydd rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg yn gam allweddol ymlaen. Yn ein barn ni, bydd 
yn cael effaith positif ar agwedd pobol tuag at y Gymraeg ac yn codi hyder siaradwyr 
Cymraeg.
2.5.Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi datgan yng nghytundeb Cymru’n Un:
‘...gyda’r nod o greu Mesur Cynulliad newydd i gadarnhau statws swyddogol ar gyfer y 
Gymraeg ...” (Cymru’n Un, tud.36, 2007). Rhaid cadw at yr addewid hwn a’i wneud yn hollol 
glir yn y Mesur fod gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru.

3. Comisiynydd Iaith Gymraeg
3.1.Mae Mentrau Iaith Cymru yn croesawu creu Comisiynydd yr iaith Gymraeg. Credwn ei 
fod yn holl bwysig fod ffordd effeithiol o gwyno a thynnu sylw at wasanaethau sydd ddim ar 
gael yn y Gymraeg, a bod grym gan y Comisiynydd i gosbi sefydliadau sydd ddim yn 
cydymffurfio.
3.2.Yn gyffredinol, hoffwn weld y Comisiynydd yn atebol i’r Cynulliad yn hytrach nag i 
weinidogion y Llywodraeth neu’r Prif Weinidog. Mae hyn yn fwy agored a thryloyw. Byddai 
hyn yn cryfhau statws annibynnol y Comisiynydd, yn ei bellhau o ddylanwad y Llywodraeth 
a’r gweinidogion.
3.3.Ddylai'r Cynulliad benodi’r Comisiynydd, nid gweinidogion yn unig.
3.4.Hoffwn wybod beth fydd yn digwydd yn ystod y cyfnod rhwng diddymu Bwrdd yr Iaith 
Gymraeg a gwasanaethau’r Comisiynydd yn dod yn weithredol. Oes cynllun o beth fydd y 
sefyllfa wrth i’r cyfrifoldebau gael eu trosglwyddo? Beth fydd y trefniadau yn ystod y cyfnod 
hwn?
3.5.Mae’n bwysig fod y Comisiynydd yn hollol annibynnol i feirniadu pawb heb ymyrraeth 
gan gynnwys y Llywodraeth, Gweinidogion a’r Cynulliad.
3.6.Yn y Mesur, mae adrannau 10, 11, 15, 63, 66 ac 97 yn cyfeirio at bwerau gweinidogion 
Cymru dros y Comisiynydd, yn cynnwys pwerau dros roi grantiau, ymchwiliad safonau, 
gosod safonau a chyflogi staff. Mae hyn oll yn nwylo'r Gweinidogion. Sut mae’r 
Comisiynydd yn annibynnol gyda’r cymalau yma yn y Mesur?
3.7. Adran 82 yn datgan ‘Rhaid i gosb sifil beidio â bod yn fwy na £5,000’ i’r rhai sydd ddim 
yn cydymffurfio. Hoffwn wybod pam £5,000?
3.8. Yn ein barn ni, nid yw hawliau apelio yn hafal rhwng y dinesydd a’r sefydliadau sydd yn 
dod o dan y Mesur hwn.

4. Panel Cynghori y Comisiynydd
4.1.Rydym yn cymeradwyo’r syniad o sefydlu panel Cynghori er mwyn dwyn ar yr holl 
wybodaeth ac arbenigedd cyfreithiol, cynllunio iaith, pholisi iaith ac eraill fydd ei angen ar y 
comisiynnydd. All peth o’r arbenigedd hyn ddod gan staff swyddfa'r Comisiynydd ond mae 
hefyd yn ddefnyddiol cael barn annibynnol o du allan i’r broses er mwyn cadw barn 
wrthrychol. Hoffwn weld bod arbenigedd rhyngwladol hefyd yn cael ei ystyried i’w gynnwys 
ar y panel ymgynghori.
4.2.Mae’r Panel Cynghori yn cael ei benodi gan y Comisiynydd yn beth da ond mae hefyd 
angen mewnbwn allanol i adnabod gwendidau amlwg yn sgiliau ac arbenigedd swyddfa’r 
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comisiynydd. Tydi ddim yn ymarferol i’r comisiynydd adnabod ei wendidau ei hun, felly 
mae’n fwy effeithiol i gael trydydd parti i fewnbynnu i’r broses hyn.

5. Safonau
5.1.Rydym yn cydnabod y syniad o newid y drefn o gynlluniau iaith i safonau oherwydd 
bydd yn defnyddio llai o adnoddau dynol, ac rydym yn croesawu ffyrdd effeithiol o weithio i 
sicrhau gwasanaethau yn y Gymraeg.
5.2.Nid ydym ar hyn o bryd yn medru gwneud sylwadau pendant os fydd safonau yn well 
neu yn waeth i’r Gymraeg gan nad oes digon o wybodaeth ar sut bydd y safonau yn 
gweithredu. Hoffwn weld esiamplau o sefyllfaoedd sut bydd safonau iaith yn gweithio ar 
lawr gwlad ac yr effaith bydd yn cael ar y Gymraeg. Sut fydd profiad y dinesydd gyda’r 
safonau yn eu lle?
5.3.Hoffwn ofyn am esiamplau o sefyllfaoedd ble mae safonau iaith wedi llwyddo yn y 
gorffennol? Oes modd i ni gael gwybodaeth am ieithoedd sydd yn llewyrchu o dan y model 
hwn? Mae cynlluniau iaith yn weithredol ac wedi bod yn llwyddiannus i ryw raddau, rydym 
yn pryderu am y cynnig i greu sustem newydd sydd heb ei brofi, ac yn ofni os nad yw’n 
llwyddo, bydd y Gymraeg ar ei cholled.
5.4.Croesawir y grym i gymred camau os nad yw sefydliadau yn cadw at safonau. Credwn 
buasai’r grym yma yn gweithio gyda chynlluniau iaith hefyd.
5.5.Beth yw’r niferoedd targed i gydymffurfio ac erbyn pryd?

6. Rhyddid i Ddefnyddio’r Gymraeg
6.1.Nid yw’r Mesur yn rhoi hawl i unigolion ddefnyddio’r Gymraeg. 
6.2.Rydym yn croesawu’r rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg, ond teimlwn fod yr hawl i 
ddefnyddio’r Gymraeg yn sylfaen i’r rhyddid yma. Awgrymwn y dylai’r mesur iaith ddatgan 
bod gan bobl Cymru'r hawl i ddefnyddio’r Gymraeg cyn belled ag y bo hynny’n rhesymol ac 
yn gymesur.
6.3.Mater i gyfreithwyr yw dadansoddi os yw’r holl sefyllfaoedd allai godi ynglŷn â rhyddid i 
ddefnyddio’r Gymraeg wedi ei nodi yn y Mesur. Teimlwn fod rhoi hawliau sylfaenol i 
unigolyn yn gliriach na cheisio rhagweld pob un sefyllfa all godi yn ymwneud a’r rhyddid a 
chreu rheolau ar gyfer pob sefyllfa. Mae peryg wrth wneud hyn na fydd y mesur yn 
rhagweld pob un sefyllfa posib o ran annhegwch i ddefnydd o’r Gymraeg. Beth fydd yn 
digwydd os yw sefyllfa yn codi nad sydd wedi ei gynnwys yn y Mesur?
6.4.Mae cytundeb Cymru’n Un yn datgan ‘Byddwn yn ceisio cael mwy o hawl i ddeddfu o 
safbwynt yr Iaith Gymraeg.’ ac yn ychwanegu ‘... i gadarnhau statws swyddogol ar gyfer y 
Gymraeg a’r Saesneg, hawliau ieithyddol o safbwynt darparu gwasanaethau a sefydlu 
swydd Comisiynydd Iaith.’ (Cymru’n Un, tud.36, 2007) Hoffwn wybod sut mae’r Mesur yn 
gwireddu’r amcan hwn.

7. Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Cynlluniau Iaith Gymraeg
7.1.Teimlwn ei fod yn briodol i drosglwyddo swyddogaethau Bwrdd yr Iaith Gymraeg i’r 
Comisiynydd ond fod angen i rai elfennau o waith y Bwrdd gael eu gweithredu gan eraill yn 
hytrach na’r comisiynydd.
7.2.Pwysig nad yw’r comisiynydd yn rheoleiddio ac yn hyrwyddo.
7.3.Yn ein barn ni nid yw'r Comisiynydd, y Llywodraeth nag y Cynulliad mewn sefyllfa i 
hyrwyddo’r Gymraeg, a theimlwn dylai’r gwaith yma ei wneud lled braich o’r Cynulliad. Mae 
elfennau o waith hyrwyddo Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi bod yn llwyddiannus a chredwn 
dylai parhau a’r elfennau yma.
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7.4.Mae’n bwysig fod yr arbenigedd sydd yn bodoli yn y maes datblygu cymunedol a 
hyrwyddo yn cael ei gadw a’i ddefnyddio yn hytrach nag gwario arian a threulio amser i ail 
greu’r arbenigedd yma. Mae’n bwysig bod dilyniant wrth symud o un sustem i’r nesaf.
7.5.Mae defnydd o’r Gymraeg yn rhan hanfodol o’r broses o gryfhau sefyllfa’r iaith a 
chredwn mai drwy weithredu ar y cyd gyda phobol o fewn ein cymunedau yw'r ffordd orau i 
hybu’r defnydd o’r Gymraeg.

Mentrau Iaith Cymru tud 7 o 7


