
 
 

 
 
        30/11/2021 

Ymateb ysgrifenedig Mentrau Iaith Cymru, ar ran rhwydwaith y Mentrau Iaith, i’r Pwyllgor 
Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol cyn yr 
ymchwiliad undydd i’r heriau sy'n wynebu'r sefydliadau sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo’r 
Gymraeg ar yr 8fed o Ragfyr 2021. 
 

 

Effaith uniongyrchol ac effaith tymor hir pandemig COVID-19 ar y sector; 
 

Uniongyrchol: 
Furlough- ar un pwynt yn 2020 roedd 239 allan o 354 o staff y Mentrau Iaith ar furlough, 
yn ffodus dim ond 4 swydd a gollwyd yn barhaol yn y cyfnod oherwydd y pandemic. 
 
Sawl Menter Iaith wedi colli incwm* sylweddol oherwydd y pandemic e.e. clybiau gofal 
plant, siopau, caffis a chwmnïau cyfieithu wedi gorfod bod ar gau am gyfnodau. *Ffigyrau 
terfynol y rhwydwaith am 20-21 heb eu casglu eto. 
 
Digidol- roedd rhaid symud yn gyflym i ddarparu gwasanaethau yn ddigidol, dyma un 
elfen ble buodd y pandemic yn ddefnyddiol, symudwyd yn gyflym i ddarparu arlwy o 
safon yn ddigidol a bydd elfennau o'r ddarpariaeth yma'n parhau yn y hir dymor 
 
Mwy o bobl yn dysgu’r Gymraeg, drwy wersi digidol ac apiau amrywiol, yn y cyfnod, felly 
pobl eisiau ymgysylltu gyda chyfleoedd mae'r Mentrau yn eu cynnig i ddefnyddio'r 
Gymraeg. Roedd hi’n bwysig iawn i unigolion a chymunedau fod y Mentrau yn parhau i 
gynnig y cyswllt lleol, hynnyn ddigidol, a llwyddwyd i wneud hyn.  
 
Tymor hir:  
 
Nid yw'n glir eto beth yw'r effeithiau hir dymor a'r elfennau masnachol y Mentrau Iaith 
(siopau, caffis, clybiau gofal plant ayyb) ac os bydd modd dychwelyd i lefelau trosiant cyn 
covid neu beidio. 
 
Pobl yn prynu ail dai/ cartrefi gwyliau a thai yn cael eu trosi i fod yn gartrefi gwyliau 
mewn cymunedau sydd gyda chanran uchel o siaradwyr Cymraeg yn y gorllewin, 
ymddengys ar hyn o bryd mai hyn yw effaith mwyaf y pandemic ar y Gymraeg a gwaith 
y Mentrau Iaith. Anodd yw gweld sut gall y Gymraeg barhau fel iaith gymunedol yn yr 
ardaloedd hyn gyda thai yn cael eu prisio tu hwnt i afael pobl ifanc lleol. 



Rydym yn croesawu'r  datganiad diweddar gan y Llywodraeth ynghylch y cap ar niferoedd 
cartrefi gwyliau fydd mewn rhai cymunedau, ond mae angen symud yn gyflym a gwneud 
mwy gyda’r pwnc yma.  
 
Hefyd mae mwy o bobl yn symud i fyw yn barhaol i'r ardaloedd hyn oherwydd y 
pandemic, mae'r mudo yma yn mynd i olygu bod mwy o waith i fudiadau fel y Mentrau 
Iaith yn yr ardaloedd hyn, ond nid oes y capasiti o fewn y Mentrau ar hyn o bryd i wneud y 
gwaith ychwanegol angenrheidiol hwn. 
 
Mae trefnu digwyddiadau cymunedol yn waith llawer mwy beichus oherwydd covid, nid 
yn unig y mae angen annog a chefnogi pobl i ail afael mewn myncyhu digwyddiadau, ond 
mae gwaith ychwanegol megis asesiadau risg penodol, cofrestru a chofnodi wedi codi o'r 
pandemig, ni fydd hyn yn newid yn y tymor byr. 
 

Cynlluniau’r sector ar gyfer sicrhau adferiad; 

Cefnogi mudiadau cymunedol i ail gychwyn gweithgarwch wrth i gyfyngiadau covid19 
godi, dyma un o brif amcanion y Mentrau Iaith rŵan, a pharhau i fynd nôl i gynnig 
gweithgarwch yn y cnawd, pan mae cyfyngiadau yn caniatáu. 
 
Gwirfoddolwyr- ni ein hunain fel Mentrau Iaith, a chefnogi grwpiau cymunedol eraill, i 
ddenu a rheoli mwy o wirfoddolwyr, hyn yn flaenoriaeth i ni yn 2022. 
 

Unrhyw effaith gan Brexit ar hyn o bryd ac yn y dyfodol; 

Oherwydd Covid mae'n debyg nad yw gwir effeithiau Brexit wedi dod i'r golwg hyd yma. 
Fodd bynnag, yn amlwg gyda rhwydwaith fel y Mentrau, ble mae cael hyd i gyllid o 
wahanol ffynonellau yn angenrheidiol*, mae colli'r cronfeydd Ewropeaidd hyn yn mynd i 
fod yn ergyd fawr yn yr hir dymor, rywsut bydd angen llenwi’r bwlch mae colli’r cronfeydd 
hyn yn ei adael. 
*Cyn covid roedd y Mentrau yn derbyn cyfanswm grantiau Hybu a Hyrwyddo o tua 
£2.5miliwn gan Lywodraeth Cymru, ond yn creu trosiant o dros £6.9miliwn ac yn cyflogi 
dros 300 ledled Cymru.  

Eich blaenoriaethau chi yng nghyd-destun gwaith y Pwyllgor yn y Chweched Senedd; ac 
eich blaenoriaethau chi yng nghyd-destun Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 
2022-23 

Ein Blaenoriaeth ar gyfer Cyllideb 2022-23 yw ceisio sicrhau nad yw’r Mentrau Iaith yn 
colli cyllid o grantiau Llywodraeth Cymru.  
Rydym yn bragmatig ac yn sylweddoli ein bod mewn cyfnod anodd iawn o ran cyllidebau, 
ac felly nid ydym yn chwilio am arian ychwanegol, yn hytrach i ddiogelu'r hyn rydym yn ei 
dderbyn yn barod. 
 
Bydd ein hamcanion, sef cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg, yn parhau’r un 
fath a hynny drwy gydweithio, bod yn arloesol, ysgogi a dyfalbarhau.  
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