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The National Assembly for Wales is the 
democratically elected body that represents 
the interests of Wales and its people, makes 
laws for Wales, agrees Welsh taxes and holds 
the Welsh Government to account.

An electronic copy of this document can be found on the National Assembly’s website:
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hard copy from:
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Tel:  0300 200 6565
Email: SeneddCWLC@assembly.wales
Twitter: @SeneddCWLC

© National Assembly for Wales Commission Copyright 2017
The text of this document may be reproduced free of charge in any format or medium providing that 
it is reproduced accurately and not used in a misleading or derogatory context. The material must 
be acknowledged as copyright of the National Assembly for Wales Commission and the title of the 
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Culture, Welsh Language and Communications Committee

The Committee was established on 28 June 2016 to examine legislation and hold the Welsh Government 
to account by scrutinising expenditure, administration and policy matters, encompassing (but not 
restricted to): culture; the arts; historic environment; Welsh language; communications; broadcasting 
and the media.
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Welsh Conservative 
South Wales West 

Dawn Bowden AM
Welsh Labour 
Merthyr Tydfil and Rhymney

Dai Lloyd AM
Plaid Cymru
South Wales West 

Neil Hamilton AM
UKIP Wales 
Mid and West Wales 

Lee Waters AM
Welsh Labour
Llanelli

Jeremy Miles AM
Welsh Labour 
Neath 

Pack Page 4



Cynnws | Contents 

Rhif | 

Number 

Sefylliad Organisation 

AWOLS01 Mentrau Iaith Mentrau Iaith (Welsh Only) 

AWOLS02 Cymdeithas yr Iaith 
Cymdeithas yr Iaith (Welsh 

Only) 

AWOLS03 
Undebau’r Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru 

National Assembly for Wales’ 

Unions 

AWOLS04 Comisiynydd y Gymraeg 
Welsh Language Commissioner 

(Welsh Only) 

AWOLS05 Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru 
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru 

(Welsh Only) 

 

Pack Page 5



Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, Welsh Language and 
Communications Committee 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ddraft / National 
Assembly for Wales – Draft Official Languages Scheme 
CWLC(5) AWOLS01 
Ymateb gan Mentrau Iaith / Evidence from Mentrau Iaith 

1. Cefndir 

1.1. Cyflwynir y sylwadau isod mewn ymateb i gais gan Bwyllgor Diwylliant, y 

Gymraeg a Chyfathrebu’r Cynulliad i Mentrau Iaith Cymru gyflwyno sylwadau 

ysgrifenedig ar y Cynllun (drafft) Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad Cenedlaethol. 

1.2. Rydym yn canmol y Cynulliad am y datblygiadau cadarnhaol amlwg 

wnaethpwyd yn ystod y Pedwerydd Cynulliad. Mae'n rhaid cydnabod hefyd bod rhai 

cyrff eraill o flaen y Cynulliad o ran eu polisïau iaith ar hyn o bryd, ac felly mae angen 

parhau gyda’r datblygiadau cadarnhaol hyn er mwyn dal i fyny ac i’r cynulliad arwain 

yn y maes polisi iaith, yn sicr dangos y ffordd i eraill ddylai'r cynulliad wneud os am 

fod yn “ganolbwynt cenedlaethol bywyd democrataidd yng Nghymru”. 

2. Sylwadau cyffredinol 

2.1 Recriwtio 

Rydym yn falch o weld fod y cynulliad am fabwysiadu’r polisi recriwtio sy’n gofyn am 

ryw lefel sylfaenol o ddealltwriaeth o’r Gymraeg ar gyfer pob swydd a hysbysebir. 

Ond credwn fod angen mynd cam ymhellach a mabwysiadu'r un polisi, o ran ystyried 

lefelau rhuglder yn y Gymraeg wrth ddyrchafu staff. 

2.2 Uchelgais: 

Os mae’r uchelgais yw bod yn “wirioneddol ddwyieithog” ac i “aelodau cynulliad, y 

cyhoedd a’r staff ddewis gweithio neu gyfathrebu’n naturiol drwy ddefnyddio'r naill 

iaith swyddogol neu'r llall” yna mae angen i'r camau yn y drafft fynd ymhellach o 

blaid yr iaith Gymraeg: Megis drwy: 

2.3 Targedau 

Mae prinder targedau penodol o fewn y drafft, megis targedau o ran % penodol o 

staff yn gallu cyrraedd lefelau uwch rhuglder yn y Gymraeg, neu ganran penodol o 

staff yn mynychu cyrsiau fydd yn gwella eu sgiliau iaith, heb dargedau penodol 

anodd yw mesur llwyddiant 

2.4 Hybu 

Er mwyn cyflawni dyletswydd o dan y Ddeddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

(Ieithoedd Swyddogol) 2012 i drin y ddwy iaith yn gyfartal, mae angen hybu'r iaith 

sy'n israddol ar hyn o bryd, sef y Gymraeg. Felly mae’r uchelgais "lle caiff y defnydd 

o'r ddwy iaith ei annog a'i hwyluso yn frwd" angen newid, oherwydd nid oes angen 
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annog a hwyluso'r iaith Saesneg, dim ond yr iaith Gymraeg, gan fod y Saesneg yn 

amlwg yn brif iaith bresennol y Cynulliad ar hyn i bryd.  Dim ond pan mae'r ddwy iaith 

yn gyfartal o ran defnydd y mae “annog a hwyluso yn frwd” ei angen i’r ddwy iaith. 

Adran 3: Sylwadau Penodol ar y Cynllun drafft 

3.1 Paratoi ar Gyfer y Cyfarfod Llawn 

Nid oes angen eithriad yma (1.2) mae eithrio ar unrhyw beth yn gosod y Gymraeg 

dan anfantais, felly ni welwn fod angen eithriad wrth osod rheol fod pob Bil sy’n cael 

ei ystyried gan y Cynulliad yn cael ei gyflwyno yn y Gymraeg a’r Saesneg.  

Argymhellwn fod angen newid pwyntiau 1.5, 1.6, 2.5 a 2.6- mae angen i'r cynulliad 

wirio o flaen llaw fod y dogfennau sy’n cyrraedd yn uniaith Saesneg ddim wedi dod 

gan sefydliad sydd i fod i gyflwyno'r fath beth yn ddwyieithog o dan y Safonau. Ac os 

ydynt wedi dod gan y fath sefydliad mae angen i'r cynulliad wrthod eu derbyn hyd 

nes eu bod yn y ddwy iaith, dim ond drwy gefnogi'r Safonau yn y fath ffyrdd y mae’r 

Safonau yn mynd i gael effaith er gwell, a gan fod y Cynulliad yn “ganolbwynt 

cenedlaethol bywyd democrataidd yng Nghymru” mae rôl gan y cynulliad i sicrhau 

fod hyn yn digwydd. 

3.2 Cymryd Rhan ym Musnes y Cynulliad 

Cyfieithu- (3.2 a 3.3) Credwn fel Mentrau Iaith y dylai cyfieithu ar y pryd, o'r Saesneg 

i'r Gymraeg, fod ar gael. Rhan hanfodol o gyfathrebu yw gwrando, felly os cyflawni'r 

uchelgais mae angen i bawb allu gwrando yn yr iaith yr hoffent wrando, sydd wedyn 

yn gwneud hi’n haws iddynt ymateb yn eu hiaith o ddewis. Dylai siaradwyr Cymraeg 

sy’n ymweld â’r cynulliad hefyd fedru gwrando ar drafodaethau yn y Gymraeg, fel 

arall nid yw’r ddwy iaith yn cael eu trin yr un fath.  

3.3 Cofnodi’r Cyfarfod Llawn a Chofnodi Cyfarfodydd Pwyllgor 

Os yw’r Cynulliad eisiau i “defnydd o’r ddwy iaith (gael) ei annog a’i hwyluso yn frwd” 

yna mae’n rhaid i'r cofnodion gael eu cyhoeddi yn y ddwy iaith yr un pryd (4.1, 4.2 a 

5.1, 5.2), mae cyhoeddi'r Gymraeg ar ôl y Saesneg yn tanseilio’n syth unrhyw 

uchelgais i drin y ddwy iaith yr un fath. Byddai cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r 

Saesneg yn gallu cefnogi’r nod posib o gyhoeddi cofnodion yn gydamserol. 

3.4 Gymorth i Gomisiwn y Cynulliad 

Cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg fyddai’r Mentrau iaith yn hoff o gael ei weld yn 

cael ei ychwanegu yma (6.2) 
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3.5 Grwpiau Trawsbleidiol 

Eto codi'r y mater o gyfieithu ar y pryd (7.1), awgrymir ail feddwl am y geiriau “ar 

gais” ac ystyried bod cyfieithu ar y pryd o’r naill iaith i'r llall ar gael ymhob cyfarfod o'r 

grwpiau trawsbleidiol.  

Awgrymir y cynllun drafft ar hyn o bryd, drwy gynnwys y geiriau “ar gais” (am 

gyfieithu o’r Gymraeg i'r Saesneg)  yn yr adran hon, fod y Gymraeg yn iaith weledol 

yn unig , hynny yw i'w defnyddio pan mae i'w gweld yn y trafodion swyddogol, yn 

hytrach na wedi ei gwreiddio ym musnes dydd i ddydd y cynulliad, fel mewn 

cyfarfodydd o'r Grwpiau Trawsbleidiol. Awgrymir y geiriau “ar gais” fod angen 

trefniant o flaen llaw i gyfieithu mewn grŵp trawsbleidiol, sydd wedyn yn gwneud i'r 

person sydd eisiau siarad Cymraeg orfod meddwl os yw hyn ar gael i eraill a’i 

pheidio, ac os nad yw ar gael mae ganddynt ddewis o gyfrannu yn Saesneg, neu 

orfod dal gwaith y grŵp yn nôl drwy ofyn i gyfieithu fod yn bosib, neu ar y gwaethaf 

gohirio cyfarfod. Ni ddylai unrhyw siaradwr Cymraeg byth gael ei roi yn y sefyllfa 

yma.  

Ond yn fwy na dim nid yw “ar gais” yn mynd i ysbrydoli dysgwyr sydd ella am roi 

ymgais ar gyfrannu'n Gymraeg, anodd iawn fyddai gwneud hynny heb wybod os yw’r 

cyfieithu yn sicr yn mynd i fod ar gael, ymhob cyfarfod, bob tro. 

3.6 Hysbysebion a gohebiaeth etholaethol Aelodau'r Cynulliad  

Mae’r gronfa cyfeirir ati i’w chroesawu yn sicr, ond dylid cynnwys geiriad megis 

“awgrymir” neu “anogir” i aelodau ddefnyddio'r gronfa, dydi bod y gronfa ar gael ddim 

yn ddigon yn ei hun, mae peidio ac “awgrymu” neu “annog” defnydd y gronfa yn ei 

hun yn tanseilio’r Gymraeg.  

3.7 Cefnogi a Datblygu Sgiliau iaith 

Credwn fod y datblygiadau yn ystod y cynulliad diwethaf, o dan y teitl Tîm Sgiliau 

Iaith, i’w canmol, braf bydd gweld y datblygiadau hyn yn parhau ac ymestyn yn ystod 

y pumed Cynulliad. 

Un peth i'w ystyried yw’r “llinynnau gwddf 'Iaith Gwaith' neu 'Dysgwr’” (9.3), er y gellir 

gweld fod y rhain yn gweithio ar hyn o bryd, mae angen ystyried newid i'r system yn 

y tymor hir. Yn y pen draw, os ydym fel cenedl i gyrraedd nod y llywodraeth 

bresennol o beth bynnag Miliwn o siaradwyr Cymraeg, bydd rhaid i'r system yma 

newid, bydd angen parhau gyda’r llinyn gwddf "dysgwr", ond hepgor yr un “iaith 

Gwaith” ac yn ei le i'r siaradwyr Cymraeg hynny sydd hefyd yn siarad Saesneg 

beidio â gwisgo llinyn gwddf o gwbl. Beth sydd angen ei ddatblygu wedyn yw i' rhai 

hynny sydd ddim gyda'r sgil yma wisgo llinyn gwddf yn esbonio nad ydynt yn gallu 

siarad yr iaith. Cael cyn lleied â phosib o bobl yn gwisgo llinyn gwddf ddylai'r nod fod 

yn y pen draw, a drwy gael y bobl hynny sy'n ddwyieithog i beidio gwisgo rhai rŵan 
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bydda hyn yn dangos na gallu'r ddwy iaith yw'r peth cyffredin i wneud.  Efallai fod hi'n 

fuan i wneud hyn, ond yn sicr dyma gam fydd angen ei gymryd yn y blynyddoedd 

nesa; ac fel “ganolbwynt cenedlaethol bywyd democrataidd yng Nghymru”, braf 

byddai gweld y cynulliad yn arwain ar y cam hwn. 

3.8 Deunydd cyfathrebu i Aelodau'r Cynulliad gan staff y Cynulliad 

Angen ychwanegu “Yn gydamserol” i 10.1 er mwyn sicrhau cysondeb rhwng y ddwy 

iaith. 

Safonau gwasanaeth ar gyfer cyfathrebu ac ymgysylltu â phobl 

Cymru  

3.9 Gohebu â'r cyhoedd (e-bost neu gopi caled)  

Mae angen i ohebiaeth safonol neu gylchlythyrau sydd yn mynd at bobl tu allan i 

Gymru (11.3) hefyd fod yn ddwyieithog, hyn am ddau reswm, sef bod cannoedd o 

filoedd o siaradwyr Cymraeg yn byw tu allan i Gymru, a hefyd fod angen i 

sefydliadau Cymraeg arddel yr iaith, nid ei thrin fel ei bod dan glo yn ein gwald ein 

hunain. Os yw'r ddwy iaith yw trin yn gyfartal mae rhaid i ohebiaeth sydd yn mynd tu 

allan i Gymru hefyd fod yn ddwyieithog. 

3.10 Galwadau Ffôn 

Llawer rhu hawdd yw’r frawddeg “neu os yw'n well gan y cwsmer, parhau yn 

Saesneg” (12.3), mae hon yn frawddeg sy’n tanseilio cynlluniau iaith ac mae angen 

ei dileu o hwn a phob cynllun arall. Nid yw brawddeg fel hyn yn gwneud dim tuag at 

drin y ddwy iaith yr un fath. Mae pob cyfrannwr i'r ymatebiad hwn wedi nodi ein bod 

wedi derbyn y cynnig “o barhau yn Saesneg” rywbryd neu'i gilydd ar y ffon gyda 

gwahanol endidau, er mwyn sicrhau gwasanaeth, nid yw hyn yn deg ar siaradwyr 

Cymraeg, nid yw hyn yn trin y ddwy iaith yr un fath. Mae angen dileu'r frawddeg yma 

a sicrhau fod gwasanaeth Cymraeg ar gael. 

Dylai pob neges ffôn (12.4 a 12.5) yn ddieithriad yn ddwyieithog. 

3.11 Ein delwedd gyhoeddus:  

Mae angen ychwanegu eithriad i 13.1. fel bod modd i'r Cynulliad ddefnyddio 

deunydd uniaith Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol a digwyddiadau uniaith 

Gymraeg eraill.  

Croesawn baragraff 13.2. Gobeithiwn weld y Cynulliad fel sefydliad yn mabwysiadu 

enw uniaith Gymraeg os bydd yn newid ei enw yn y dyfodol. 
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3.12 Gwasanaethau ymgysylltu â gwybodaeth gyhoeddus:  

Cyfieithu, angen sicrhau fod isdeitlau o'r Saesneg i’r Gymraeg (14.11) yn digwydd a 

dylid hefyd cyfieithu'r trawsgrifiadau o’r Saesneg i'r Gymraeg. 

Safonau gwasanaeth ar gyfer ein staff er mwyn hwyluso 

gweithio’n ddwyieithog 

3.13 Cyfathrebu â staff:  

Defnyddir y geiriau “ar gais” unwaith eto yma (21.4), yn gwneud i'r rhai hynny sydd 

eisiau siarad Cymraeg orfod meddwl a nodi o flaen llaw eu bod yn siarad Cymraeg, 

nid yw hyn yn trin y ddwy iaith yr un fath, ac yn ei gwneud hi'n anodd iawn i 

ddysgwyr roi ymgais ar ddefnyddio’r Gymraeg. Dylai cyfieithu ar y pryd fod ar gael o'r 

Gymraeg i'r Saesneg ymhob cyfarfod, pob tro, a dylid meddwl am gael y cyfieithu 

yma o'r Saesneg i'r Gymraeg hefyd. 

Gwelir y geiriau “ar gais” eto fyth yn 21.6, eto mae angen newid hwn, drwy 

ddefnyddio'r geiriau yma mae’r pwyslais ar y rhai hynny sydd eisiau'r gwasanaeth yn 

y Gymraeg i ofyn, yn hytrach nag ei fod yn rhan annatod o'r sefydliad. Mae hyn yn 

enwedig yn wir wrth i staff drafod materion sy'n sensitif yn ymwneud â chyflogaeth, 

gellir rhagweld pobl yn ofn holi am y fath beth oherwydd teimlad y gallai fynd yn ei 

herbyn. Dylai’r cyfieithu hefyd fod o'r Saesneg i'r Gymraeg, oherwydd natur gymhleth 

rheolau cyflogaeth dylai'r siaradwr Cymraeg glywed y geiriau yn nôl yn yr iaith y mae 

hwy am siarad ynddi. 

3.14 Gweithio'n ddwyieithog:  

Fel soniwyd yn yr adran sylwadau cyffredinol dylid gosod targedau penodol os am 

wir gynyddu defnydd o'r Gymraeg. Yn yr adran hon gellir hyn fod yn debyg i: 

 Cynyddu’r nifer (gosod % neu ffigwr penodol) o unigolion sy’n cyfathrebu 

drwy’r Gymraeg rhan fwyaf o'r amser 

 Targed ar gyfer adrannau unigol yn gweithio drwy'r Gymraeg, dim ond drwy 

osod targedau y mae posib cyrraedd yr uchelgais fod staff yn cael “dewis 

gweithio” yn yr iaith yr hoffent. Yn yr un modd os am “annog a hwyluso yn 

frwd” rhaid gosod targedau sydd yn gallu cael eu mesur.  

3.15 Strategaeth Sgiliau Dwyieithog:  

Targedau sydd eto ar goll yn yr adran hon, angen gosod targed o % o staff fydd wedi 

cyflawni lefelau uwch o ruglder yn y Gymraeg, a hynny cyn terfyn amser penodol. 

Beth am ddefnyddio cynllun sabothol i staff fynd i ddysgu’r Gymraeg am gyfnod fel 

sydd yn digwydd efo gwasanaeth sifil  Gwlad y Basg – gan fanteisio ar 

ddatblygiadau newydd Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, ella creu 
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partneriaeth arloesol gyda'r ganolfan fydd yn enghraifft o Arfer Dda i weddill y 

gwasanaethu cyhoeddus yng Nghymru? 

3.16 Rhaglen gynefino ac ymwybyddiaeth:  

Credwn y dylai pob aelod o staff newydd gael hyfforddiant Cymraeg os nad ydynt yn 

gallu siarad yr iaith (24.2) byddai hyn yn golygu nad oes neb yn dechrau gweithio 

heb fod yn gwisgo'r llinyn gwddf “Iaith gwaith” neu “dysgwr”, dylid cael yr ymrwymiad 

i ddysgu gan bob aelod o staff newydd. Os oes angen y lefel cwrteisi i gael swydd, 

yna os bosib fod pob aelod newydd o staff yn ddysgwr? 

4. Themâu ar gyfer cyfnod y cynllun hwn 

4.1 Thema 1: Recriwtio 

Fel soniwyd yn y sylwadau cyffredinol mae’r thema recriwtio i’w ganmol, ond angen 

mynd ymhellach a defnyddio rhuglder iaith fel llinyn mesur angenrheidiol wrth 

ddyrchafu staff hefyd. 

Beth am fynd allan i ysgolion i hyrwyddo’r Cynllun yma a thrafod  Creu Marchnad 

Lafur Cymraeg lleol, ella bydda modd gweithio ar gynllun efo Mentrau lleol ? Rydym 

angen hysbysu disgyblion a'u teuluoedd o'r newidiadau sydd wedi digwydd gyda’r 

Safonau, er mwyn rhoi tegwch iddynt wrth edrych tuag at eu dyfodol, fel arweinydd 

cenedlaethol mae gan y Cynulliad rôl i chwarae yn hyn. 

4.2 Thema 3: Cynllunio Ieithyddol: 

Croesawn y ffaith fod cydnabyddiaeth ffurfiol yn mynd i gael i roi i staff sydd yn 

ymwneud a’r Tîm Sgiliau Iaith, mae’n hanfodol fod pobl yn gweld y Gymraeg fel sgil 

sylfaenol sydd yn hwb i'w gyrfa, ac mae hwn yn gam yn y cyfeiriad cywir. 

4.2 Thema 5: Datblygu Ethos Dwyieithog y Sefydliad. 

Pam mae dim ond yn 2016 cafwyd wythnos o weithgareddau yn cyd-fynd gyda’r 

“Diwrnod shwmae/ sumae”, pam ddim gwneud hyn bob blwyddyn? Hefyd beth am 

ddefnyddio dyddiau eraill, megis Dydd Miwsig Cymru, i hyrwyddo’r iaith?  

5. Trefn ar gyfer Monitro ac Adrodd Nôl 

5.1 Mae Mentrau Iaith Cymru yn diolch am y cyfle i ymateb i'r cynllun, beth am fynd 

gam ymhellach a chael yr endidau sydd wedi ymateb i gymryd rhan mewn monitro 

achlysurol o’r cynllun? 
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, Welsh Language and 
Communications Committee 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ddraft / National 
Assembly for Wales – Draft Official Languages Scheme 
CWLC(5) AWOLS02 
Ymateb gan Cymdeithas yr Iaith / Evidence from Cymdeithas yr Iaith 

1. Cefndir 

1.1. Cyflwynir y sylwadau isod mewn ymateb i gais am dystiolaeth gan y Gymdeithas 

ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Drafft y Cynulliad Cenedlaethol. 

1.2. Mae gan y Cynulliad gyfrifoldeb arbennig ac unigryw i fod yn arweinydd i bob 

corff arall yn y wlad o ran polisi iaith. Er bod llawer o gynnydd wedi bod hyd yma, 

mae'n rhaid cydnabod hefyd bod rhai cyrff eraill ymhell o flaen y Cynulliad o ran eu 

polisïau iaith ar hyn o bryd 

1.3. Amcangyfrifwn fod tua hanner cant y cant o Aelodau Cynulliad yn meddu ar 

sgiliau Cymraeg yn y Cynulliad hwn. Nodir yn y Cynllun bod tri chwarter staff y 

Comisiwn yn meddu ar ryw lefel o sgiliau iaith. Fodd bynnag, mae defnydd y 

Gymraeg ym musnes y sefydliad a'r weinyddiaeth mewn nifer o adrannau yn parhau 

i fod yn isel o gymharu â chyrff eraill. Mae’n rhaid cydio felly yn y cyfle mae’r Cynllun 

diweddaraf hwn yn ei gynnig o ran tyfu defnydd y Gymraeg yn y Cynulliad dros 

gyfnod y Pumed tymor. 

2. Sylwadau cyffredinol 

2.1. Croesawn y ffaith bod rhagor o bwyslais ar gynllunio'r gweithlu yn y Cynllun 

hwn, yn enwedig y cyfeiriad at fabwysiadu polisi recriwtio Heddlu’r Gogledd. Fodd 

bynnag, credwn fod lle i wella'n sylweddol o hyd. Mae'r Strategaeth Sgiliau 

bresennol yn wan iawn, ac yn gwbl annigonol. Mae angen i'r Cynulliad fabwysiadu'r 

un polisi o ran ystyried y Gymraeg wrth ddyrchafu staff ag sydd gan Heddlu'r 

Gogledd yn ogystal â'r polisi recriwtio. 

2.2. Yn y rhagymadrodd i’r Cynllun ar dudalen 7 lle amlinellir y cyd-destun 

deddfwriaethol, nodir er nad yw’r Cynulliad yn destun cyfundrefn Safonau’r 

Gymraeg, mai dyhead y Cynulliad yw bod yn fwy uchelgeisiol o ran polisi iaith na 

gofynion y Safonau, gan beidio mynd “islaw” y Safonau. O’r herwydd, credwn y dylai 

fod ymrwymiad i ddarparu cyfieithu ar y pryd o'r Saesneg i'r Gymraeg mewn rhai 

mannau yn y Cynllun hwn, fel y mae disgwyl i awdurdodau lleol a Llywodraeth 

Cymru ei wneud o dan y Safonau erbyn hyn. 

2.3. Credwn y dylai fod targedau meintiol penodol mewn nifer o fannau yn y ddogfen. 

Dylid mabwysiadu'r targedau canlynol:  

(i) sicrhau bod dros 50% o staff yn cyrraedd lefel 4 neu 5 yn y Gymraeg erbyn 

diwedd tymor y Cynulliad hwn;  
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(ii) sicrhau bod 50 o staff y flwyddyn yn mynychu cyrsiau trochi Cymraeg am 

gyfnodau llawn amser mewn bloc o tua mis – byddai hynny'n gwneud 

cyrraedd targedau o ran sgiliau staff yn rhwydd iawn; a 

(iii) targed i gynyddu nifer yr adrannau sy'n gweinyddu'n fewnol drwy'r Gymraeg 

2.4. Ieithoedd swyddogol: credwn fod yr uchelgais gychwynnol – "lle caiff y defnydd 

o'r ddwy iaith ei annog a'i hwyluso yn frwd" – yn amlygu diffyg ym meddylfryd y 

sefydliad o safbwynt egwyddorion sylfaenol. Nid oes angen annog na hwyluso 

defnydd o'r Saesneg, y Saesneg yw iaith ddiofyn y Cynulliad ar hyn o bryd. Er mwyn 

newid hynny, mae angen hybu'r Gymraeg. Nid oes anghysondeb rhwng hynny â 

Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012. Mae'n amlwg nad 

yw'r ddwy iaith yn gyfartal ar hyn o bryd, ac er mwyn cyflawni eich dyletswydd o dan 

y Ddeddf i drin y ddwy iaith yn gyfartal, mae angen hybu'r iaith sy'n cael ei hisraddio 

ar hyn o bryd, sef y Gymraeg. Mae'n hanfodol newid y meddylfryd hwn felly. 

3. Sylwadau Penodol ar y Cynllun drafft 

Adran 1 

3.1. Nodir yn y Cynllun bod “adran un, uchod, yn nodi ein huchelgais a'n 

hymrwymiad”. Hyd y gwelwn, nid yw'r adran hon mewn gwirionedd yn cynnwys 

ymrwymiadau. Datgenir yn y cyflwyniad i'r ddogfen y "Caiff ein dwy iaith swyddogol 

eu cydnabod fel ieithoedd gweinyddu mewnol". Dylai fod cydnabyddiaeth yma o'r 

angen i gynyddu nifer yr adrannau sy'n gweinyddu drwy'r Gymraeg, gan osod nod 

tymor canolig i'r corff weinyddu'n Gymraeg drwyddo draw. 

3.2. Argymhellwn y dylid newid y frawddeg sy'n cyfeirio at wella sgiliau staff fel ei bod 

yn glir y bydd strwythur yn ei lle sy'n rhoi sgiliau Cymraeg i bob aelod o staff dros 

amser. Felly, yn lle anelu at fod: 

"yn gyflogwr sy’n cefnogi pob aelod o staff sydd am ddatblygu neu wella eu 

sgiliau yn y ddwy iaith swyddogol neu yn y naill iaith neu'r llall i safon sy’n 

briodol i’w swydd, neu ymhellach os dymunant" 

argymhellwn y dylid anelu at fod: 

"yn gyflogwr sydd gyda'r strwythur hyfforddiant iaith gorau yng Nghymru er 

mwyn sicrhau bod pob aelod o staff yn meddu ar sgiliau ardderchog yn ein 

dwy iaith swyddogol" 

Adran 2 

3.3. Iaith deddfwriaeth: credwn bod angen cael gwared ar yr eithriadau yn Rheol 

Sefydlog 26.5 – ni welwn fod angen eithriad i'r rheol y dylai biliau sy'n cael eu 

hystyried gan y Cynulliad fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. 
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3.4. Derbyn gohebiaeth gan drydydd parti: credwn y dylid newid adrannau 1.5, 

1.6, 2.5 a 2.6 sy'n ymwneud â derbyn gohebiaeth a phapurau gan drydydd parti. 

Dylai'r Cynulliad wrthod derbyn papurau uniaith Saesneg gan gyrff sydd dan 

ddyletswydd i'w darparu yn Gymraeg o ganlyniad i Safonau'r Gymraeg neu'u 

cynlluniau iaith. Dylid nodi yn y Cynllun y bydd y Cynulliad yn gwneud cwyn i 

Gomisiynydd y Gymraeg (neu'r corff unigol os ydynt yn gweithredu dan gyfundrefn 

Deddf Iaith 1993) bob tro y derbynnir tystiolaeth bod corff yn gweithredu'n groes i'w 

ddyletswyddau statudol i ddarparu dogfennaeth yn Gymraeg. Mae hyn yn arbennig o 

wir yng nghyd-destun Llywodraeth Cymru. Fel corff sy'n datgan mai un o'i bwrpasau 

yw 'dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif' credwn fod brawddeg olaf cymal 1.6 (a 2.6) 

amlygu enghraifft o esgeuluso eich dyletswydd fel sefydliad. 

3.5. Credwn y dylai fod hawl gan sefydliadau ac unigolion i gyflwyno dogfennau i'r 

Cynulliad yn Gymraeg yn unig, ac i wneud hynny gan ddisgwyl y bydd pawb sy'n 

dymuno eu darllen yn gallu gwneud hynny. Dylid ychwanegu cymal felly sy’n nodi’r 

hawl hwn ac yn nodi y bydd y Cynulliad yn sicrhau bod dogfennau a gyflwynir yn 

Gymraeg yn cael eu cyfieithu i'r Saesneg os na fydd pawb y bwriadwyd y dogfennau 

ar eu cyfer yn gallu darllen Cymraeg. 

3.6. Cyfieithu ar y pryd: cred Cymdeithas yr Iaith y dylai fod gwasanaeth cyfieithu 

ar y pryd o'r Saesneg i'r Gymraeg fod ar gael yn nhrafodion swyddogol y Cynulliad, 

yn ogystal â chyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg. Dyna'r unig ffordd o sicrhau bod 

pawb yn cael dewis clywed y trafodion yn eu dewis iaith, a byddai'n llawer haws i'r 

rhai sy'n siarad Cymraeg gyfrannu at drafodion yn Gymraeg petaent yn gallu clywed 

y drafodaeth gyfan yn yr iaith honno. Byddai hefyd yn hwyluso’r llwyth gwaith cofnodi  

chyfieithu – fel sy’n digwydd yn achos y cyfieithiad o’r Gymraeg i’r Saesneg ar hyn o 

bryd ac yn fodd o sicrhau nad yw darpariaeth Gymraeg y Cynulliad yn mynd islaw 

gwaelodlin cyfundrefn Safonau’r Gymraeg yng ngweddill y sector cyhoeddus. 

3.7. Y Cofnod: dylid newid paragraffau 4.1 i 4.3 er mwyn sicrhau bod y Gymraeg yn 

cael ei thrin yn gyfartal â'r Saesneg. Dylai fersiwn Gymraeg o'r Cofnod fod ar gael ar 

yr un pryd â'r Saesneg, gan gynnwys y fersiynau drafft. Os yw hynny'n golygu oedi 

cyn ei gyhoeddi o gwbl, dyna y dylid ei wneud, yn hytrach na’r sefyllfa bresennol sy’n 

rhoi blaenoriaeth i gyhoeddi drafft Saesneg. Drwy gynyddu capasiti mewnol ac ad-

drefnu, ni fyddai dim i rwystro cyhoeddi fersiwn dreigl yn y ddwy iaith ar yr un pryd os 

oes dymuniad i wneud hynny. 

3.8. Yn yr un modd dylid newid paragraffau 5.1 a 5.2. Credwn y dylai fod cofnodion y 

pwyllgorau ar gael yn gwbl ddwyieithog, fel cofnodion y Cyfarfod Llawn. 

3.9. Grwpiau trawsbleidiol: dylid ail-ystyried paragraff 7.1. Dylid darparu cyfieithu 

ar y pryd ym mhob cyfarfod grŵp trawsbleidiol (oni nodir neu ddisgwylir yn rhesymol 

bod pawb sy'n mynychu yn medru'r Gymraeg) er mwyn gwireddu hawliau pobl i 
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ddefnyddio'r Gymraeg, a meithrin yr arfer ymhlith Aelodau Cynulliad i ddefnyddio'r 

Gymraeg i drafod busnes y Cynulliad. Fel arall, dylid manylu ar ac esbonio ystyr 'ar 

gais'. Fan leiaf, dylai fod dyletswydd ar y rhai sy'n trefnu'r cyfarfodydd hyn i holi pobl 

ynghylch pa iaith neu ieithoedd y maent yn dymuno eu defnyddio yn y cyfarfodydd. A 

dylai fod dyletswydd i drefnu cyfieithu ar y pryd ar gyfer cyfarfodydd pan nad yw 

pawb sy'n mynychu yn medru'r Gymraeg. 

3.10. Hysbysebion a gohebiaeth etholaethol Aelodau'r Cynulliad: croesawn 

adran 8 fel modd o sicrhau bod modd i bob Aelod Cynulliad gyfathrebu yn Gymraeg 

gyda'u hetholwyr. Fodd bynnag, dylid ychwanegu cymal sy'n ymrwymo i annog 

Aelodau Cynulliad i ohebu a hysbysebu yn Gymraeg. Ymhellach, ym mharagraff 8.5 

dylid defnyddio'r gair 'Anogir' yn lle 'Gall' ar ddechrau'r frawddeg. 

3.11. Cefnogi a datblygu sgiliau iaith: nid oes rheswm pam na ddylai Cysgliad fod 

ar bob cyfrifiadur felly dylid dileu ail frawddeg paragraff 9.4 a mewnosod yn lle: 

"Darperir Cysgliad, y feddalwedd gramadeg a gwirio sillafu Cymraeg,  i bob Aelod 

Cynulliad a’u staff cymorth o’r cychwyn cyntaf." 

3.12. Deunydd cyfathrebu i Aelodau'r Cynulliad gan staff y Cynulliad: dylid 

ychwanegu ymrwymiad i baragraff 10.1 y bydd pob tudalen ar y rhyngrwyd yn 

Gymraeg ac yn gweithio yn llawn yn Gymraeg, a hynny ar yr un pryd â'r Saesneg 

3.13. Galwadau ffôn: ar ddiwedd paragraff 10.4, dylid dileu'r geiriau "neu, os yw'n 

well gan y sawl sy'n galw, parhau yn Saesneg." 

3.14. Dylid ychwanegu ymrwymiad i ateb pob galwad ffôn gyda chyfarchiad 

Cymraeg. 

3.15. Ar ddiwedd paragraff 12.3, dylid dileu'r geiriau "neu, os yw'n well gan y 

cwsmer, parhau yn Saesneg." 

3.16. Dylid ychwanegu brawddeg yn yr adran hon sy'n ymrwymo i sicrhau bod pob 

neges awtomatig ar y ffôn yn Gymraeg, yn unol ag ymrwymiadau Safonau'r 

Gymraeg ar gyrff eraill. Ar hyn o bryd, dyw paragraff 12.4 ddim ond yn cyfeirio at 

ffonau ar eich switsfwrdd a'ch derbynfeydd. 

3.17. Ein delwedd gyhoeddus: dylid ychwanegu eithriad i baragraff 13.1. fel bod 

modd i'r Cynulliad ddefnyddio deunydd uniaith Gymraeg yn yr Eisteddfod 

Genedlaethol a digwyddiadau uniaith Gymraeg eraill. Croesawn baragraff 13.2. 

Gobeithiwn weld y Cynulliad fel sefydliad yn mabwysiadu enw uniaith Gymraeg os 

bydd yn newid ei enw yn y dyfodol. 
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3.18. Gwasanaethau ymgysylltu â gwybodaeth gyhoeddus: dylid ychwanegu 

ymrwymiad i is-deitlau Cymraeg a chyfieithiadau o'r Saesneg i'r Gymraeg ym 

mharagraff 14.11. 

3.19. Ymwelwyr ag ystâd y Cynulliad Cenedlaethol: dylid ychwanegu ymrwymiad y 

bydd pob aelod o staff yn cyfarch pob ymwelydd a chwsmer yn Gymraeg. 

3.20. Credwn ei bod yn bwysig cefnogi'r hawl i gyrff weithredu'n uniaith Gymraeg, ym 

mharagraff 17.1 felly, dylid newid "gwahoddiadau dwyieithog" i "gwahoddiadau 

Cymraeg neu ddwyieithog". 

3.21. Cyfathrebu â staff: dylid ail-ystyried paragraff 21.4. Dylid darparu cyfieithu ar 

y pryd ym mhob cyfarfod (oni nodir neu y disgwylir yn rhesymol bod pawb sy'n 

mynychu yn medru'r Gymraeg) er mwyn gwireddu hawliau pobl i ddefnyddio'r 

Gymraeg, a meithrin yr arfer ymhlith staff a rheolwyr o ddefnyddio'r Gymraeg yn eu 

gwaith.  

3.22. Dylid manylu ar ac esbonio ystyr 'ar gais'. Fan leiaf, dylai fod dyletswydd ar y 

rhai sy'n trefnu'r cyfarfodydd hyn i holi pobl ynghylch pa iaith neu ieithoedd y maent 

yn dymuno eu defnyddio yn y cyfarfodydd. Dylai fod dyletswydd hefyd i drefnu 

cyfieithu ar y pryd ar gyfer cyfarfodydd pan nad yw pawb sy'n mynychu yn medru'r 

Gymraeg.  

3.23. Dylid dileu paragraff 21.6 a mewnosod yn lle: 

"Mae gan staff yr hawl i drafod materion yn ymwneud â'u chyflogaeth yn 

Gymraeg, gan ddefnyddio offer lle bo angen. Mae hynny'n cynnwys 

ymrwymiad i gynnal cyfarfodydd adolygiadau perfformiad, cwynion a 

phrosesau disgyblu yn Gymraeg". 

3.24. Gweithio'n ddwyieithog: yn yr adran hon, dylid gosod targed i gynyddu nifer 

yr adrannau sy'n gweinyddu'n fewnol drwy'r Gymraeg, gan osod amserlen ar gyfer 

adrannau unigol. 

3.25. Dylid dileu ail frawddeg paragraff 22.5 a mewnosod yn lle: 

"Darperir Cysgliad, y feddalwedd gramadeg a gwirio sillafu Cymraeg,  i bob 

Aelod Cynulliad a’u staff cymorth o’r cychwyn cyntaf."  

3.26. Strategaeth Sgiliau Dwyieithog: yn yr adran hon, dylid gosod targed i sicrhau 

bod dros 50% o staff yn cyrraedd lefel 4 neu 5 yn y Gymraeg erbyn diwedd tymor y 

Cynulliad hwn.  
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3.27. Rhaglen gynefino ac ymwybyddiaeth: mae'n hollbwysig bod pob aelod o staff 

nad ydynt yn gallu gweithio drwy'r Gymraeg yn cael hyfforddiant Cymraeg yn 

ddiofyn. Credwn felly y dylid dileu paragraff 24.2. a mewnosod yn lle: 

"Bydd pob aelod newydd o staff, nad ydynt yn rhugl yn Gymraeg ar lafar ac yn 

ysgrifenedig, yn derbyn cynllun a fydd yn esboniad o'r hyfforddiant a ddarperir iddynt 

er mwyn datblygu neu wella eu sgiliau iaith fel rhan o'r broses gynefino."  

Adran 3 

3.28. Thema 1:Recriwtio: yn gyffredinol, croesawn yr ymrwymiadau yn yr adran 

hon. Credwn ei fod yn ddatblygiad a allai gael effaith gadarnhaol iawn ar y sefydliad.  

3.29. Er mwyn sicrhau bod y polisi yn cael yr effaith fwyaf cadarnhaol bosibl a 

threiddio drwy'r sefydliad i gyd, mae'n rhaid i ddatblygu sgiliau Cymraeg fod yn rhan 

o'r polisi dyrchafu staff yn ogystal â'u recriwtio a'u cynefino fel y gwneir gan Heddlu 

Gogledd Cymru. 

3.30. Yn y frawddeg olaf yn y paragraff cyntaf, dylid newid "byddai llawer ohonynt ar 

y lefel isaf" i "byddai rhai ohonynt ar y lefel isaf". 

3.31. Er mwyn sicrhau bod pob aelod newydd o staff yn cael datblygiad iaith digonol, 

dylid mewnosod y canlynol yn lle'r trydydd pwynt bwled: 

"darparu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer pob aelod newydd o staff nad yw'n 

rhugl yn Gymraeg" 

3.32. Thema 2: Sgiliau iaith: yn yr adran hon, dylid gosod targed i sicrhau bod o 

leiaf 50 o staff y flwyddyn yn mynychu cyrsiau trochi Cymraeg am gyfnodau llawn 

amser mewn bloc o tua mis. Byddai cyrraedd y targed hwnnw yn gallu gweddnewid 

defnydd y Gymraeg o fewn y sefydliad yn ogystal â chyfrannu at dargedau 

cenedlaethol o ran cynyddu defnydd yr iaith. 

3.33. Dylid cydnabod dyletswydd gymdeithasol ehangach y Cynulliad i addysgu'r 

Gymraeg i'w staff. Gyda hynny mewn golwg, dylid ychwanegu ymrwymiad i 

gynorthwyo staff i fod yn rhugl yn Gymraeg, nid yn unig at ddibenion eu swyddi, ond 

yn ogystal er mwyn eu galluogi i fyw eu bywydau yn Gymraeg fel dinasyddion 

Cymru. Dylid ychwanegu nod i sicrhau, dros amser, bod holl staff y Cynulliad yn 

rhugl eu Cymraeg er lles ein cymdeithas yn gyffredinol, nid yn unig eu lles yn y 

gweithle.  

3.34. Yn y pwynt bwled olaf, nid yw'n gywir cyfeirio at "secondiadau a chynlluniau 

trochi" fel modelau newydd ac arloesol. Dylid yn ogystal cydweithio â'r endid newydd 

Cymraeg i Oedolion ar y mater hwn. Yn lle'r pwynt hwnnw felly, dylid mewnosod:  
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 "cydweithio â Chymraeg i Oedolion er mwyn sefydlu cynlluniau newydd i 

helpu dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau iaith, er enghraifft secondiadau a 

chynlluniau trochi ieithyddol, dros gyfnod y cynllun hwn." 

3.35. Thema 3: Cynllunio ieithyddol: croesawn yn fawr yr ymrwymiad i "roi mwy o 

gydnabyddiaeth ffurfiol sy'n gysylltiedig â gyrfa i aelodau o staff sy'n manteisio ar 

gyfleoedd hyfforddi gyda'r Tîm Sgiliau Iaith." ac y bydd yn cael ei gydnabod yn y 

system reoli perfformiad. 

3.36. Thema 5: Datblygu ethos dwyieithog y sefydliad: ar dudalen 38, y trydydd 

pwynt bwled, dylid newid "ymchwilio i ffyrdd o ddarparu rhyngwynebau cyfrwng 

Cymraeg" i "ddarparu rhyngwynebau cyfrwng Cymraeg". 

Adran 4 

3.37. Trefniadau ar gyfer monitro ac adrodd yn ôl: er mwyn sicrhau craffu digonol a 

gwelliant parhaus, credwn y dylai fod pwyllgor allanol i fonitro'r cynllun a'i weithredu. 

Pack Page 19



Document is Restricted

Pack Page 20

By virtue of paragraph(s) vi of Standing Order 17.42



Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, Welsh Language and 
Communications Committee 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ddraft / National 
Assembly for Wales – Draft Official Languages Scheme 
CWLC(5) AWOLS03 
Ymateb gan Undebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru / Evidence from National 
Assembly for Wales Unions 

01. Background 

01.01. The National Assembly for Wales Trade Union Side (TUS) consists of the 

three Trades Union formally recognised by the Assembly Commission as 

employer of Commission staff. These are PCS, FDA and Prospect. Across the 

3 Unions the vast majority of staff of the Assembly Commission are 

represented. 

01.02. Views in this submission have been drawn together from the various levels of 

consultation on this scheme it has been possible for each of the 3 Unions to 

complete in the time available. 

02. General Comments 

02.01. The TUS are generally pleased to have been consulted both on an early draft 

of this new Official Languages Scheme for the Fifth Assembly and now by the 

Committee.  

02.02. We celebrate the collaborative way in which the Assembly Commission 

Management work in partnership with the TUS as Unions to develop the wide 

range of Policies and working practices that affect Assembly Commission 

Staff. 

02.03. Later in this document we have made comments on some of the specific 

areas where we would like to see further improvement. We are aware that part 

of our rigour in scrutinising this document comes, inevitably, as many of our 

members work in scrutiny roles and are used to scrutinising fully any written 

document put before them. We do not wish this to de-value the good that we 

can see in the progress in making our official languages stand on an equal 

footing through the life of the Fourth Assembly and in the future improvements 

laid out in this draft new scheme. 

02.04. Generally we feel this to be a measured policy which meets a good balance 

between promoting the Welsh language in our everyday work and also being 

fair to those who do not (and do not wish) to speak Welsh in the workplace. It 

ensures provision of Welsh language services to Members (where wanted) 

and the public. 
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02.05. However, we would like to see a more equal treatment of both official 

languages. There are a number of places identified below where the Welsh 

language, its use and development of staff skills in this particular language are 

specifically mentioned without similar services or skill improvements in the 

English language being specified. If both official languages are to be treated 

with equality we would like to see such a language of equality used throughout 

the document. 

03. Comments on Specific wording within the Scheme 

03.01. We are keen that staff have the opportunity to improve all workplace skills. In 

this context we are keen to ensure that skill improvement is indeed offered in 

both of our official languages 

Pg6 – ‘an employer who supports all staff members who wish to develop or 

improve their skills in both or either of our official languages to a standard 

appropriate to their role or further should they desire’ 

03.02. We support the promotion of bilingual services to both new and existing staff. 

We question the “continuous” awareness raising initiatives and wonder 

weather repeated or routine might be clearer language. 

Pg10 – ‘raising awareness of the Scheme and its requirements among staff on 

an on-going basis by providing initial training for all staff as part of their 

induction, and continuous awareness raising initiatives throughout the 

parliamentary year;’ 

Pg 37 – ‘provide continuous opportunities to refresh or develop and 

understanding of the Scheme…’ 

03.03. A question of language equality: We hope, and would seek commitment, that 

such opportunities for staff to improve their language skills will be available to 

improve in both Welsh and English and at all appropriate levels. 

Pg 25 – ‘access to tailored and flexible support for staff members who wish to 

develop or improve their language skills…’ 

03.04. A language of “rights” here is at odds with the language of “choice” and 

“preference” which is used throughout the rest of the document. If both parties 

have a “right” to work in the language of their preference but the preference is 

different how are these conflicting “rights” resolved. 

Pg 25 – ‘to respect the rights of Members, colleagues and the public to use 

either or both of our official languages’ 
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03.05. The provision of “any new information” bilingually for many services with 

specialist disciplines is potentially a large increase in unnecessary translation 

of highly technical and specialist documents with a very small potential 

readership, in some cases only the author and possibly 1 other in an 

emergency. We would suggest the language of this point is a little strong and 

the resource implications of this line require serious consideration before 

being implemented 

Pg 26 – Any new information developed by staff about their services (e.g. 

Intranet and hard-copy information) is bilingual 

03.06. Changes to recruitment options are welcomed. The current “Welsh desirable” 

criterion is undesirable and vague. But we want more assurance. 

03.07. Whilst the concept is welcomed, concerns have also been raised over the 

process for the implementation of these recruitment changes. In earlier 

discussions on this scheme the TUS made clear that a requirement for 

bringing in this change was that supporting materials for both employing 

managers and those applying for posts would need to be provided to explain 

the new levels before they were brought into full use. 

03.08. We are not sure whether confusion could arise where only “basic linguistic 

courtesy” is required and whether we are asking candidates to gain skills prior 

to appointment or saying they can gain those skills as part of the induction 

process (page 32). We need to be clear whether this is part of the recruitment 

assessment process. We assume it will apply to both internal and external 

posts. We are concerned that any lack of clarity of what is expected at the 

point of assessment may discourage applications and merits testing, perhaps 

through a focus group of a broad range of potential applicants and that any 

learning informs how this policy is implemented (see the point below about the 

Equality Impact Assessment). 

03.09. If we are to work with standard levels of skill in language then standard tests 

for those skills need to be available to those recruiting to ensure a fair and 

transparent process. As we are working with both our official languages on a 

basis of equality then it follows that staff should also be prepared to be 

assessed on their skills in either/both languages equally upon recruitment. 

Pg 28 – ‘Candidates will be appropriately assessed during the recruitment 

process to ensure that they are comfortable with what is expected of the post 

holder’ 

03.10. The new level of “basic linguistic courtesy” in Welsh as a requirement for all 

posts has been raised with the TUS as having a potential impact on the 
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Assembly’s Equality of Opportunity at recruitment. We would be keen to see 

the result of the Equality Impact Assessment on this new approach. Again the 

risks may be mitigated by the delivery of this new scheme but the detail of that 

delivery is neither presented in this document or any supporting guidance yet 

some of the changes within this draft policy appear to already be being 

implemented, at least for some test recruitment exercises. 

Pg 32 – ‘Under the framework, all advertised posts would require some basic 

level of understanding of Welsh, even though many of them would be on the 

lowest level where only ‘basic linguistic courtesy’ is required’ 

03.11. Are we asking candidates to gain skills prior to appointment while also saying 

they can gain those skills as part of the induction process? Is this 

contradictory? 

Pg 32 -  

 ‘adopt an approach where all posts advertised require at least a basic level of 

Welsh-language skills (‘basic linguistic courtesy’) with candidates expected to 

evidence those skills on appointment, or a commitment to gain those skills 

as part of the induction process;  

 provide guidance to all candidates on gaining the appropriate language 

skills prior to appointment, including online resources…’ 

03.12. Whilst supporting staff to achieve the required level at recruitment or through 

continuous professional development we would have concerns about any 

learning required for the workplace that was expected to be undertaken in an 

unpaid capacity or prior to the formal start of employment with the assembly. 

03.13. Commitment to supporting staff who want to learn is welcome, although for 

those who are managers, we would like to know more about this. All 

managers have staff members who are learning, which is great, but we do not 

know about overall provision made by the Commission. 

03.14. Good learning practice states that learning objectives should be agreed 

between learner and tutor. We would hope that this approach can be adopted 

rather than simply handing out targets to language learners. 

Pg 33 - …the team will also give each learner who enrols on tutored courses a 

specific learning target each year’ 

03.15. A small point about lanyards. The document says - 
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Pg 35 - ‘…ensure that bilingual staff wear ‘Working Welsh’ or ‘Dysgwr’ 

lanyards…’ 

03.16. Surely, all staff should have a choice about lanyards and not be required to 

wear a particular, differentiating, lanyard. We understand and support the 

active provision of such lanyards but not so much the instance of their 

wearing. 

03.17. A drafting point: is “front-facing staff” an appropriate expression? Should we 

say “public-facing” instead? 

Pg 23 – ‘…public can expect to converse with front-facing staff in either 

Welsh or English…’ 

Pg35 - ‘Front-facing staff members who are Welsh speakers should be 

identifiable as such’ 

03.18. There is also a concern that this term is not defined within this document, or 

any other active Assembly policy. It would be good to have clarity on how 

these categories of role will be defined and where the boundary should be 

expected to lie. 

03.19. Again on the basis of equality we would like to see the improvements and 

achievements of all staff in all official language recognised. We would also like 

to see recognition for those who are more actively using language skills which 

they already hold and which have been honed through an upbringing in a 

Welsh speaking home or by attending a Welsh language school rather than 

simply those classed as “Welsh learners”. 

Pg 37 – ‘proactively publicise the achievements of our Welsh learners through 

various media and social media platforms’. 

04. Conclusion 

04.01. There is a huge amount of goodwill among Assembly staff towards both 

official languages. They recognise the need for the Assembly to be able to 

provide a full range of services in both Welsh and English and in particular to 

provide services that allow all Assembly Members and others engaging in 

Assembly proceedings to participate fully in the language of their choice.  

04.02. Our use of the official languages has matured since the National Assembly for 

Wales (Official Languages) Act 2012 and the first Official Languages Scheme 

was brought in and the Assembly has become an audibly more  
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bi-lingal place in the past 4 years. We believe there is scope for improving 

services further by training and by improved language provision for both 

official languages. 

04.03. However, there is no getting around that fact that a significant number of 

Assembly staff continue to identify as non-welsh speaking or of only “Basic 

Linguistic courtesy” and we would not want the possible career opportunities 

to be unnecessarily limited as a result of not being able to speak Welsh to a 

sufficient level. 

05. Openness and Oral evidence 

05.01. We are content for this response to be published in full. We are, however, 

reluctant to give oral evidence. I am sure that the Committee will understand 

that, as serving Assembly staff, any individuals asked to give evidence may be 

placed in a difficult position if they are perceived as being critical of the 

Assembly or the Assembly Commission. 
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, Welsh Language and 
Communications Committee 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ddraft / National Assembly 
for Wales – Draft Official Languages Scheme 
CWLC(5) AWOLS04 
Ymateb gan Comisiynydd y Gymraeg / Evidence from Welsh Language Commissioner 

Cefndir 

1. Prif nod y Comisiynydd yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg. Gwneir hyn trwy 

ddwyn sylw at y ffaith bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a thrwy osod 

safonau ar sefydliadau. Bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at sefydlu hawliau i siaradwyr 

Cymraeg. 

2. Mae dwy egwyddor yn sail i waith y Comisiynydd: 

 Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru; 

 Dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg os 

ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

4. Comisiynydd y Gymraeg sy’n gyfrifol am gymeradwyo Cynlluniau Iaith Gymraeg a 

baratoir gan sefydliadau yn unol â gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac am 

osod Safonau ar sefydliadau yn unol â darpariaethau Mesur y Gymraeg (Cymru) 

2011. Nid yw’n rhan o swyddogaethau statudol y Comisiynydd i gytuno neu 

gymeradwyo cynnwys Cynllun Ieithoedd Swyddogol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Croesawaf y cyfle i fynegi barn ar gynnwys y cynllun a cyfrannir y sylwadau isod yn 

unol â rôl y Comisiynydd dan Adran 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i roi cyngor a 

chyflwyno sylwadau i unrhyw berson. 

Cyd-destun 

5. Ystyriaf Gynllun Ieithoedd Swyddogol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gynllun 

hollbwysig, nid yn unig wrth osod polisïau ar wasanaethau i’w darparu yn Gymraeg 

gan y Cynulliad ond hefyd wrth sicrhau twf mewn defnydd y Gymraeg o fewn prif 

gorff democrataidd Cymru. Credaf bod gweld a chlywed y Gymraeg yn cael ei 

defnyddio’n gyson ar lawr y Senedd ac yn nhrafodaethau’r pwyllgorau yn hollbwysig i 

statws y Gymraeg a bod hynny’n annog ac yn awdurdodi eraill i ddefnyddio’r 

Gymraeg o fewn bywyd cyhoeddus yn Nghymru. O ystyried hynny, croesawaf fwriad 

y Comisiwn i gyflwyno cynllun newydd sy’n adeiladu ar y cynllun blaenorol a’r cyfle a 

gynigir gan yr ymgynghoriad hwn i bersonau yng Nghymru gyfrannu at ddatblygiad y 

cynllun. 

Cynnwys y cynllun 

6. Ym mis Rhagfyr ymatebais i ymgynghoriad gan Gomisiwn y Cynulliad ar ddrafft o 

Gynllun Ieithoedd Swyddogol newydd. Nodais groeso i’r cynllun sy’n adeiladu ar y 
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cynllun blaenorol drwy gynnwys nifer o ddarpariaethau newydd a chadarnhaol, er 

enghraifft mewn perthynas â defnydd y Cynulliad o dechnoleg gwybodaeth wrth 

gynyddu defnydd y Gymraeg. Cynigiais i’r Comisiwn rhai gwelliannau y gellid eu 

gwneud i’r cynllun drafft, er enghraifft er mwyn sicrhau cysondeb gyda defnydd y 

Gymraeg gan sefydliadau sy’n destun Safonau’r Gymraeg. Atodaf y sylwadau 

anfonwyd i’r Comisiwn bryd hynny. 

7. Yn ogystal â’r sylwadau gynigiwyd i’r Comisiwn bryd hynny, hoffwn ddwyn sylw’r 

pwyllgor at un rhan penodol o’r cynllun drafft. Wrth drafod ymgynghoriadau a 

gynhelir gan bwyllgorau, noda gynllun 2013 y canlynol: 

‘Bydd pwyllgorau yn gofyn o’r cychwyn cyntaf am ddogfennau neu ymatebion 

ysgrifenedig i ymgynghoriadau gan sefydliadau allanol a thrydydd parti y bwriedir eu 

cyhoeddi a/neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol yn 

ddwyieithog.... Pan nad yw’n bosibl sicrhau dogfennau gan sefydliadau allanol a 

thrydydd parti yn y ddwy iaith, rydym yn eu cyhoeddi yn yr iaith y’u cyflwynwyd, gan 

nodi y daeth y dogfennau i law yn yr iaith honno yn unig. Caiff dogfennau Cymraeg 

eu cyfieithu i’r Saesneg at ddefnydd yr Aelodau.’ 

Mae’r paragraffau uchod wedi eu cynnwys air am air yn y cynllun drafft newydd, 

heblaw am y frawddeg olaf sydd wedi ei hepgor o’r cynllun newydd. Hyderwn nad yw 

hynny’n golygu na fydd y Cynulliad bellach yn cyfieithu i’r Saesneg ymatebion a 

gyflwynir yn Gymraeg yn unig mewn ymateb i ymgynghoriadau’r pwyllgorau. Mae’n 

gwbl rhesymol i’r Cynulliad annog personau eraill i gyflwyno ymatebion dwyieithog i 

ymgynghoriadau’r pwyllgorau. Ar yr un pryd, rhaid derbyn y gall fod yn anodd i rai 

personau wneud hynny ac mae’n anochel y bydd rhai yn cyflwyno eu hymatebion 

mewn un iaith yn unig. Lle cyflwynir ymateb i ymgynghoriad yn Saesneg yn unig, 

bydd holl aelodau’r pwyllgorau yn medru darllen a deall yr ymateb hwnnw. Yr unig 

ffordd o sicrhau y gall holl aelodau pwyllgorau hefyd ystyried ymatebion a dderbynnir 

yn Gymraeg yn unig, a thrwy hynny sicrhau tegwch i’r rheini sy’n cyflwyno ymatebion 

yn Gymraeg yn unig, yw parhau i gyfieithu’r ymatebion hynny i’r Saesneg. Hyderaf 

felly nad yw hepgor y frawddeg uchod o’r cynllun drafft newydd yn golygu y bwriedir 

rhoi’r gorau i gyfieithu ymatebion Cymraeg i’r Saesneg. 

8. Hoffwn nodi fy ngwerthfawrogiad bod fy swyddogion wedi cael cyfle’n ddiweddar i 

drafod ein sylwadau ar y cynllun drafft gyda swyddogion y Cynulliad. Deallaf bod 

swyddogion y Cynulliad wedi derbyn yr holl sylwadau a gynigiwyd gennym a’u bod 

yn bwriadu ymgorffori’r newidiadau a gynigiwyd gennym i ddrafft terfynol y cynllun.  

Hyderaf bydd y sylwadau sydd uchod ac ynghlwm o ddefnydd i’r pwyllgor wrth iddo graffu 

ar y Cynllun Ieithoedd Swyddogol drafft. Os yw’n fwriad gan y pwyllgor i gyhoeddi ei 

sylwadau ar y cynllun byddwn yn ddiolchgar am dderbyn copi ohonynt. 

Pack Page 28



Document is Restricted

Pack Page 29

By virtue of paragraph(s) vi of Standing Order 17.42



Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu / The Culture, Welsh Language and 
Communications Committee 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ddraft / National Assembly 
for Wales – Draft Official Languages Scheme 
CWLC(5) AWOLS05 
Ymateb gan Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru  / Evidence from Cymdeithas Cyfieithwyr 
Cymru 

1. Yn 2014 roedd hi’n fraint i Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru fod yn rhan o lansiad y model 

Cymraeg byd-eang ar gyfer Microsoft Translator. Rydym yn falch iawn, felly, fod y 

Cynulliad Cenedlaethol yn bwriadu parhau i ddatblygu ei berthynas gyda Microsoft. 

Bydd hyn yn siŵr o arwain at ddatblygu a gwella ymhellach yr opsiwn Cymraeg o fewn 

Microsoft Translator. Mae hyn, wrth gwrs, yn hanfodol os yw’r feddalwedd i fod yn un 

gwerth ei defnyddio. Mae’r ffaith fod defnyddio’r feddalwedd hon wedi cynyddu 

effeithlonrwydd cyfieithwyr hyd at 20% i’w groesawu ac yn dangos ei fod yn erfyn 

pwysig ac effeithiol i gyfieithwyr wrth eu gwaith. I eraill sydd am ddefnyddio’r Gymraeg, 

bydd yn gymorth gwerthfawr iddyn nhw yn eu cyfathrebu, a nodwn eich bod yn cynnig 

cyngor a hyfforddiant er mwyn sicrhau fod y dechnoleg yn cael ei ddefnyddio’n briodol. 

Rydym yn falch iawn y bydd papur ar y modd y mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn 

defnyddio technoleg cyfieithu peirianyddol yn cael ei gyflwyno gan un o’ch cyfieithwyr 

yng Nghynhadledd yr Institute of Translation and Interpreting, un o gynadleddau 

pwysicaf y byd cyfieithu, yng Nghaerdydd ym mis Mai 2017, a hynny ar anogaeth y 

Gymdeithas hon. 

2. Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol dîm ardderchog o gyfieithwyr ar y pryd medrus a 

galluog, ac mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n aelodau Cyfieithu ar y Pryd o Gymdeithas 

Cyfieithwyr Cymru. Mae gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn golygu y gall pob un 

gyfrannu at y trafodaethau yn ei ddewis iaith yn ddirwystr. Bydd y gwasanaeth hwn, 

felly, yn bwysig wrth weithredu’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol newydd. Mae dyfyniad 

Heledd Roberts o swyddfa Rhun ap Iorwerth AC yn yr Adroddiad Cydymffurfio 

Blynyddol yn brawf diamheuol o hyn. 

3. P’un ai Microsoft Translator neu gyfieithu ar y pryd, yr hyn sy’n bwysig yw bod yr 

Aelodau a’r staff yn defnyddio’r holl adnoddau a chyfleusterau sydd ar gael iddyn nhw 

er mwyn sicrhau y caiff y Gymraeg ei defnyddio’n naturiol yng ngwaith y sefydliad. 
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