
 

 

 

 

 

 

26 Tachwedd 2021 

Effaith y Bil Amaethyddiaeth arfaethedig ar gymunedau Cymraeg 

Annwyl Lesley, 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 29 Medi 2021, rhannodd Comisiynydd y Gymraeg ei bryderon ynghylch 

effeithiau ehangach Brexit ar gymunedau Cymraeg mewn ardaloedd gwledig, gan dynnu sylw 

penodol at y sector amaethyddol. 

Mewn gohebiaeth a ddaeth i law yn dilyn y cyfarfod, nododd y Comisiynydd ei bryderon ynghylch 

effaith disodli’r cynlluniau cymorth amaethyddol a ddarperir ar hyn o bryd ar “ffermydd teuluol, llai, 

sy’n cynnal nifer o gymunedau Cymraeg.” Nododd y Comisiynydd y byddai cynigion Llywodraeth 

Cymru “o fwy o fantais i berchnogion tiroedd mawr”, a chan fod “llai o diroedd gan y ffermydd 

teuluol ar y cyfan, mae’n bosibl na fyddai modd iddynt neilltuo cyfran o’u tir ar gyfer prosiectau fydd 

â chanlyniadau amgylcheddol heb fod hynny’n cael effaith andwyol ar eu gallu i gynhyrchu bwyd.” 

Yn yr un llythyr, dywedodd y Comisiynydd nad oedd  yr asesiad o’r effaith ar y Gymraeg yn y Papur 

Gwyn Amaethyddiaeth (Cymru) wedi mynd i’r afael â’r her honno’n ddigonol. Y prif reswm am hynny 

yw “nad oedd cydnabyddiaeth ei bod yn bosibl bod yna ganlyniadau mwy niweidiol na chadarnhaol 

i’r Gymraeg yn sgil mabwysiadu’r polisi.”  

Mae’r Pwyllgor yn ystyried dyfodol y ffermydd teuluol hyn fel sylfaen y Gymraeg mewn cymunedau 

amaethyddol. Yng ngoleuni'r pryderon hyn, hoffai'r Pwyllgor gael y wybodaeth a ganlyn: 

▪ Pa drafodaethau pellach y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael mewn perthynas a’r 

Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg ers cyhoeddi’r Papur Gwyn Amaethyddiaeth (Cymru)? 
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▪ Ym marn Llywodraeth Cymru, beth yw prif effeithiau ei chynigion (fel yr amlinellir yn y 

Papur Gwyn) ar gymunedau amaethyddol Cymraeg eu hiaith?  

▪ Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu lliniaru'r effeithiau a nodwyd? 

▪ Pa gymorth ariannol y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried ei ddarparu er mwyn sicrhau y 

bydd ei dull gweithredu parthed y Bil yn cael effaith gadarnhaol ar y Gymraeg mewn 

cymunedau gwledig? 

Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb maes o law. 

Yn gywir, 

 

Delyth Jewell AS 

Cadeirydd 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


