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Ymgynghoriad - Gwasanaethau Dwyieithog 

Mae Comisiwn y Cynulliad yn cynnal ymgynghoriad ar eu gwasanaethau 

Cymraeg yn dilyn eu penderfyniad i beidio â darparu cofnod Cymraeg o'r 

trafodaethau yn y Senedd yn Mae Caerdydd. Mae'r penderfyniad i adael i'r 

Cofnod - dogfen o'r pwys symbolaidd mwyaf - droi bellach yn ddogfen 

uniaith Saesneg ar y cyfan, ar ôl iddi fod yn gwbl ddwyieithog ers 1999, yn 

gwbl groes i'r statws swyddogol newydd sydd gan y Gymraeg. 

Anfonwch yr e-bost isod at GwasanaethauDwyieithog@cymru.gov.uk cyn 

dydd Gwener 14eg o Hydref, yn galw ar i Gynulliad Cenedlaethol Cymru 

newid ei gynlluniau deddfwriaethol a sicrhau mewn statud ei fod yn 

dychwelyd at y polisi o ddarparu Cofnod dwyieithog cyflawn fel y gall pobl 

Cymru ddarllen trafodion Cynulliad yn eu hiaith eu hunain, boed hynny yn 

Gymraeg neu'n Saesneg. Mater o egwyddor yw hyn, parchu hawliau iaith pobl 

Cymru ar lefel sylfaenol. 

Manylion yr ymgynghoriad: cynulliadcymru.org 

Diolch am eich cefnogaeth! 

Ymgynghoriad - Gwasanaethau Dwyieithog  

Annwyl Madam/Syr, 

Rwy'n croesawu'r bwriad i ddeddfu ar y Gymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol 

drwy addasu Deddf Llywodraeth Cymru 2006, ond yn galw arnoch i wneud 

newidiadau pwysig i'ch cynlluniau deddfwriaethol a pholisïau: 

(i) Dylai'r Cofnod o drafodion y cyfarfodydd llawn fod yn gwbl ddwyieithog, a 

dylai'r Ddeddf ei hun nodi yn eglur y bydd hynny'n digwydd. Fel arall, fe fydd 

y Cynulliad yn gosod cynsail peryglus i holl awdurdodau cyhoeddus Cymru 

yn ogystal â sefydliadau eraill. 

(ii) Mae angen cryfhau y Cynllun Gwasanaethau Dwyieithog a newid cymalau 

sy'n tanseilio'r egwyddor gyffredinol o gydraddoldeb ieithyddol. 
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(iii) Dylid ehangu'r Bil a'r Cynllun y tu hwnt i "wasanaethau" yn unig, gan fynd 

i'r afael hefyd â lle'r Gymraeg yn swyddogaeth y Cynulliad fel deddfwrfa, 

swyddogaeth yr Aelodau Cynulliad, a lle'r Gymraeg y tu hwnt i wasanaethau 

yn unig. 

(iv) Mae'n hanfodol bod mwy ynghylch sgiliau iaith staff a defnydd mewnol 

o'r Gymraeg yn y Cynllun ei hun. Dylai hynny gynnwys sicrhau bod yr holl 

staff yn cael hyfforddiant iaith ac mai'r nod yn y pen draw fydd pob yr holl 

staff yn gwbl ddwyieithog gyda'r Gymraeg fel prif iaith fewnol y Cynulliad. 

(v) Er mwyn sicrhau bod y Cynllun yn cael ei weithredu, mae angen targedau 

eglur y bydd modd eu mesur dros gyfnod o amser, a chynnwys strwythur 

agored ac annibynnol yn y Bil i fonitro gweithrediad y Cynllun. 

(vi) Dylid nodi ar wyneb y Bil bod gan bobl Cymru, yn ogystal â staff ac 

Aelodau Cynulliad yr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg. 

Byddai gen i ddiddordeb clywed sut rydych yn bwriadu mynd i'r afael â'r 

materion hyn. 

Diolch yn fawr 

 


