
Y Mesur Iaith Gymraeg Arfaethedig 2010  

Tystiolaeth Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 

“Byddwn yn ceisio cael mwy o hawl i ddeddfu o safbwynt yr Iaith Gymraeg. ...gyda’r nod o 

greu Mesur Cynulliad newydd i: 

·          gadarnhau statws swyddogol ar gyfer y Gymraeg a’r Saesneg,  

·          hawliau ieithyddol o safbwynt darparu gwasanaethau a  

·          sefydlu swydd Comisiynydd Iaith.”  

Cytundeb Cymru'n Un, 2007 

“Mae'n gweledigaeth yn un fentrus ... ein deisyfiad – Cymru gwbl ddwyieithog, sef gwlad lle y 

gall pobl ddewis byw eu bywydau naill ai drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg neu'r ddwy 

iaith a lle mae bodolaeth y ddwy iaith yn fater o falchder a chryfder i ni i gyd.”  

Iaith Pawb, Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2003 

 Cyflwyniad 

Pa wahaniaeth y bydd Mesur Iaith Gymraeg yn ei wneud i fywydau dydd i ddydd pobl Cymru? 

Dyma‟r cwestiwn y mae‟n rhaid ei ofyn er mwyn cadw golwg ar berthynas yr iaith Gymraeg â 

phobl Cymru. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae pobl wedi bod yn gofyn i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg 

beth fydd yn newid yn eu gallu i ddefnyddio‟r Gymraeg o ganlyniad i‟r Mesur Iaith newydd. A 

fydd ganddyn nhw‟r hawl i addysg Gymraeg i‟w plant? A fydd cwmnïau ffôn yn darparu 

gwasanaethau Cymraeg? A fyddan nhw‟n gallu cael gwersi Cymraeg fel hyfforddiant yn eu 

swyddi? 

Mae'r Gymraeg ar fin diflannu fel iaith gymunedol. Dangosodd Cyfrifiad 2001 ostyngiad mawr 

yn nifer y siaradwyr Cymraeg mewn cymunedau Cymraeg; o 60% i 52% yng Ngheredigion, ac o 

73% i 69% yng Ngwynedd. Dangosodd hefyd ostyngiad difrifol yn nifer y wardiau sydd â thros 

80% o'r boblogaeth yn siarad yr iaith - o 32 (yn 1991) i 17 ward (yn 2001). Dengys y ffigyrau 

cyn bwysiced yw cynllunio dyfodol cynaliadwy ar gyfer ein cymunedau. Mae cyfle mewn Mesur 

Iaith i edrych ar adfywio cymunedol yn ogystal â sicrhau statws y Gymraeg fel iaith naturiol y 

gymuned. 

Mae‟r Gymdeithas wedi bod yn galw am fesur iaith sy‟n cynnwys y tri peth hyn: statws 

swyddogol i‟r iaith Gymraeg, hawliau statudol i bobl Cymru i‟r iaith Gymraeg, a Chomisiynydd 

Iaith annibynnol a fydd â‟r grym i reoleiddio‟r mesur. Erbyn hyn, oherwydd cyfyngiadau'r GCD, 

mae mwyafrif helaeth o'r sector breifat wedi osgoi unrhyw ofyniad am wasanaeth sylfaenol yn y 

Gymraeg - archfarchnadoedd, banciau, cwmnïau megis Asda, RBS, ac eraill; maen nhw'n gallu 
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parhau i anwybyddu'r Gymraeg a chadarnhau mai iaith eilradd, tocenistaidd yw hi yng Nghymru. 

Hefyd, mae siopau pob cwmni, hyd yn oed y rhai datganoledig, wedi eu heithrio o'r Gorchymyn.  

Yn 2007, pan lofnodwyd cytundeb Cymru'n Un, addawodd Llywodraeth Cymru dri pheth i bobl 

Cymru gan gynnwys sefydlu hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg, statws swyddogol, a 

Chomisiynydd i ddiogelu'r hawliau hynny. Fel y dywedodd y Gweinidog Treftadaeth yn 

Chwefror 2009: “fe wnaethon ni dri addewid ynglŷn â'r Gymraeg ... i roi hawliau i siaradwyr 

Cymraeg, ac i greu Comisiynydd a fyddai'n sicrhau'r hawliau hynny ...”. Ond nid dyna beth a 

welwn ni yn y mesur arfaethedig. Mae cyfreithwyr, arbenigwyr a Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn 

derbyn nad yw'r mesur yn ei ffurf bresennol yn sefydlu statws swyddogol i'r Gymraeg na 

hawliau i unigolion ychwaith. 

Credwn y bydd gosod yr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg yn codi disgwyliadau pobl Cymru 

ynghylch eu perthynas nhw â‟r iaith Gymraeg. Bydd grymuso pobl i ddefnyddio'r iaith yn y 

presennol yn cynyddu hyder siaradwyr, dysgwyr a‟r sawl sy‟n rhoi eu ffydd yn nyfodol yr iaith 

Gymraeg ar hyn o bryd drwy danfon eu plant i ysgolion cyfrwng Cymraeg. Os na fydd arweiniad 

yn dod ynghylch y ffordd ymlaen i‟r iaith Gymraeg o‟r „dwyieithrwydd‟ gwamal presennol, 

bydd hyder yn dirywio ac fe gollir y cyfle i‟r Gymraeg symud ymlaen fel cyfrwng byw i bobl 

Cymru. 

Credwn ymhellach fod angen i'r Llywodraeth fod yn glir iawn wrth gyfathrebu beth yw pwrpas 

Mesur Iaith Gymraeg. Yn ein tŷb ni, bwriad unrhyw fesur iaith yw unioni cam hanesyddol o drin 

y Gymraeg yn israddol ac oherwydd hynny mae angen sefydlu hawliau er mwyn rhoi sicrwydd 

ieithyddol i bobl Cymru. Dim ond trwy fynd i'r afael â'r anghyfartaledd grym sy'n bodoli rhwng 

y Gymraeg a'r Saesneg a sefydlu mesurau penodol i wrthweithio'r patrwm, y gallwn fod yn sicr o 

werth ac effeithlonrwydd deddf iaith. Rhaid i'r Gymraeg fanteisio ar brofiad a dealltwriaeth 

ymgyrchoedd hawliau y degawd diwethaf ac ymgorffori'r gwersi hyn mewn Deddf Iaith 

Newydd. Gyda dyfodiad deddfau fel y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 a'r Ddeddf 

Cydraddoldeb Cyflogaeth (Tueddiad Rhywiol) 2003, gwelwn fod Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 

a'r Mesur Arfaethedig hwn yn aneffeithiol o ran sicrhau hawliau a chyfiawnder i'r Gymraeg a 

phobl Cymru. 

Heb gynnwys hawliau, ni fydd gan y mesur ddannedd i fynd i‟r afael â‟r berthynas rhwng pobl 

Cymru a‟r iaith. Credwn y bydd statws swyddogol yn rhan hollbwysig o sicrhau statws a 

thriniaeth well i‟r iaith. Dim ond wrth gyflwyno hawliau cyflawn ynghyd â statws y medrir camu 

tuag at normaleiddio‟r iaith yng Nghymru. Mae'r Mesur arfaethedig yn methu grymuso pobl i 

allu, yng ngeiriau Iaith Pawb “ddewis byw eu bywydau naill ai drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r 

Saesneg neu'r ddwy iaith”. 

Y gwendid mawr yn y Mesur arfaethedig yw ei fod yn yr un wythien â Deddf Iaith 1993 ac nad 

yw'n sefydlu lefel o hawliau ieithyddol. Yn ôl y Mesur arfaethedig, rôl y Comisiynydd Iaith yw 

'hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg a hybu cydraddoldeb â'r Saesneg' yn hytrach na galluogi 

pobl Cymru i ddefnyddio'r Gymraeg drwy sefydlu hawliau. Mae hyn yn amlygu gwreiddiau neo-

ryddfrydol y ddeddf - traddodiad sydd yn gweld rôl y wladwriaeth fel 'hyrwyddwyr hyd-braich' 

yn hytrach na gweithredwyr sydd yn gwarantu hawliau. Felly, yn llygaid y ddeddf, rydym ni fel 

siaradwyr Cymraeg angen cael ein cymhell a'n haddysgu i optio mewn i'r Gymraeg ac i ofyn am 



fwy o wasanaethau Cymraeg, yn hytrach na chael ein grymuso a'n galluogi - drwy hawliau - i 

fedru defnyddio'r Gymraeg yn naturiol. 

Ar hyn o bryd mae'n rhaid i'n haelodau frwydro pob dydd i dderbyn gwasanaeth yn y Gymraeg, 

hyd yn oed â chyrff cyhoeddus (gweler yr atodiad am enghreifftiau). Hawliau i unigolion yw'r 

unig ffordd allwn ni sicrhau nad yw cyrff cyhoeddus, preifat a'r llywodraeth yn anwybyddu 

dymuniadau pobl, yn enwedig pobl heb lais cryf fel plant a phobl hŷn, i dderbyn gwasanaeth yn 

y Gymraeg. 

 Ystyriwch blentyn sy'n siarad Cymraeg, boed hynny adref neu yn yr ysgol yn unig, sydd 

heb gyfle i fynd i weithgareddau allgyrsiol trwy'r Gymraeg. Mae ffigyrau a gasglwyd gan 

y Gymdeithas yn dangos bod mynediad i wersi nofio, er enghraifft, yn isel iawn.  

 Ystyriwch berson ifanc sydd eisiau gwasanaeth Cymraeg ond mae cyngor neu gwmni 

ffôn yn dweud wrthyn nhw nad oes neb ar gael neu y bydd rhaid aros am alwad ffôn y 

diwrnod wedyn neu'n hwyrach. Beth yw effaith hynny ar ddefnydd Cymraeg ymysg pobl 

ifanc? 

 Ystyriwch y bobl hŷn sydd yn derbyn triniaeth feddygol, sydd yn eu munudau mwyaf 

personol, eisiau siarad yn eu hiaith gyntaf. Ydy hynny'r ffordd iawn i drin ein 

dinasyddion hŷn sydd wedi rhoi oes o gyfraniad i fywyd cymunedol Cymraeg? 

Wrth i aelodau Pwyllgor Deddfwriaethol Rhif 2 graffu ar y Mesur arfaethedig, gofynnwn iddyn 

nhw ganolbwyntio ar roi dyfodol y Gymraeg yn nwylo pobl Cymru nid ar fympwy y farchnad 

rydd a Gweinidogion y Llywodraeth. 

Elfennau'r Mesur Iaith Arfaethedig 

Dim hawliau i'r Gymraeg, dim statws i'r Gymraeg - Diffyg egwyddorion 

Nid yw'r mesur yn creu hawliau i'r Gymraeg, na'n sefydlu statws swyddogol i'r Gymraeg sy'n 

torri addewidion dogfen Cymru'n Un. Heb newidiadau, byddai rhaid i'r Gymdeithas ymgyrchu 

dros fesur iaith cwbl newydd yn bennaf oherwydd absenoldeb yr egwyddorion hanfodol hynny. 

Egwyddorion a ddylai lywio darpariaethau'r mesur, sef gwaith y Comisiynydd a'r llywodraeth, a 

mynediad i'r Gymraeg i bobl Cymru yn eu bywydau bob dydd. Byddai sefydlu statws swyddogol 

i'r Gymraeg yn cael effaith cyfreithiol a seicolegol hynod o bwysig. 

Hawliau i gwmnïau, ond nid i unigolion di-rym 

Nid yw'r safonau yn y mesur arfaethedig yn sicrhau nac yn arwain at hawliau. Mae hawliau yn 

grymuso pobl a chymunedau yn eu bywydau pob dydd – does dim un hawl i unigolion yn y 

mesur. Yr unig sôn am hawl sydd yn y mesur yw'r hawl i gwmnïau a chyrff herio'r safonau a 

osodir arnynt (c. 53, y Mesur Iaith). Dylai fod hawl tebyg gan unigolion.  

Safonau ansicr, aneglur  

Ni fydd y mesur yn gwneud yn siŵr y bydd pobl yn gwybod beth yw eu hawliau i ddefnyddio'r 

Gymraeg, oherwydd bydd y gyfundrefn yn hollol ddibynnol ar safonau sydd yn amrywio o gorff 



i gorff ac o ardal i ardal. Does dim sicrwydd na fydd pobl yn dal i ddioddef safon o wasanaeth is-

raddol yn y Gymraeg chwaith e.e. gorfod gwneud cais arbennig am wasanaeth Cymraeg. 

Dim rhyddid i siarad, dim hawl i siarad 

Ni fydd y mesur yn amddiffyniad rhag anffafriaeth yn erbyn pobl sydd eisiau gwneud eu gwaith 

trwy'r Gymraeg. Bydd gan y Comisiynydd y grym i gynnal ymchwiliad ond heb bŵer i orfodi 

cwmnïau neu gyrff i newid arferion. Er gwaethaf consensws clir ar adeg achos Thomas Cook pan 

waharddwyd aelodau o staff rhag siarad Cymraeg, a nifer o achosion ers hynny, nid yw'r mesur 

yn cryfhau sefyllfa yr unigolyn.  

Dim hawl i addysg Gymraeg 

Nid yw'r mesur yn cynnwys unrhyw gamau i wella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg, 

hynny'n hawl cyffredinol i addysg cyfrwng Cymraeg. 

Iaith gymunedol 

Credwn mai gwir gryfder deddf iaith newydd fyddai iddi nid yn unig sefydlu hawliau ar gyfer 

unigolion, ond hefyd sefydlu hawliau sylfaenol i'r Gymraeg oroesi fel iaith gymunedol. Os ydi'r 

Gymraeg i fyw, mae'n rhaid i gymunedau Cymraeg fyw, ac yn wir, rhaid i'r Gymraeg gael yr 

hawl i gael ei hadfywio fel rhan integral a sylfaenol o fywyd pob cymuned yng Nghymru. 

Byddai sicrhau'r hawliau cymunedol a chasgliadau yma yn gosod cynsail i gryfhau'r ddarpariaeth 

bresennol mewn deddfwriaeth gynllunio 'i ystyried y Gymraeg fel ffactor cynllunio' (Nodyn 

Technegol Llywodraeth Cynulliad Cymru, Y Gymraeg yn y Drefn Cynllunio). 

Technoleg 

Yn wyneb datblygiadau mewn technoleg a thueddiadau globaleiddio rydym wedi colli mewn 

sawl maes yr hyn a enillwyd dros y blynyddoedd diwethaf yn nhermau statws real y Gymraeg.  

Comisiynydd mwy annibynnol  

Mae sawl elfen o'r mesur yn peryglu annibyniaeth y Comisiynydd: a) y posibiliad y bydd y 

Comisiynydd yn gyfrifol am rôl hyrwyddo'r iaith yn ogystal a rheoleiddio cyrff; b) fod y Prif 

Weinidog yn hytrach na'r Cynulliad Cenedlaethol yn penodi'r Comisiynydd; c) absenoldeb 

dyletswydd i amddiffyn hawliau pobl; ch) absenoldeb egwyddor yn gyrru ei gwaith/ ei waith; ch) 

ac absenoldeb datganiad o statws swyddogol a allasai rymuso'r Comisiynydd yn ei swydd.   

Absenoldeb Statws swyddogol (Cymal 1) 

“I simply suggest that by running away from the declaration of official status for 

Welsh...the Government are running away from the aspirations of the people of Wales.” 

Alex Carlisle AS, Dadl ar Mesur Iaith Gymraeg 1993    



“The Government are introducing a Welsh Language Bill, but they have made no 

reference to what it seeks to achieve. ...We believe that the Government should not only 

cease to try to uproot the language and get rid of it altogether, but confer official status 

on it....” 

"We are very concerned that the Welsh Language Board, in the absence of a reference to 

official status, will be working in a vacuum..." 

Rhodri Morgan, Dadl ar Mesur Iaith Gymraeg 1993 

“Fel y gwyddom, 'Iaith Pawb’ yw dogfen strategaeth y Llywodraeth sydd â’r nod o hybu 

a chefnogi’r Gymraeg. Y targed allweddol yn y ddogfen yw cynnydd o 5 y cant yn nifer y 

siaradwyr Cymraeg erbyn 2011, yn seiliedig ar ffigur Cyfrifiad 2001 o 21 y cant. I 

gyflawni hynny, rhaid cael fframwaith cadarn, a dyna yr ydym ni, fel plaid, yn rhoi’r 

cynnig hwn gerbron i roi statws swyddogol i’r Gymraeg ac i greu comisiynydd iaith 

annibynnol, sy’n hanfodol.”  

Paul Davies AC, Mehefin 2007 

“Y peth cynta sy angen ei wneud… ydi sicrhau statws swyddogol i’r Gymraeg mewn 

deddf newydd. Mae symboliaeth y cam hwn yn hynod o bwysig...Mae’r amser wedi dod ... 

i gydnabod hawliau sifil siaradwyr Cymraeg ac i wneud hynny yng ngolwg y gyfraith. 

Mae hawliau ieithyddol yn creu eglurder ym meddwl y cyhoedd ynglyn â be di natur y 

gwasanaeth y medrant ei ddisgwyl… Mae Cymru wedi disgwyl yn hir cyn sicrhau statws 

swyddogol i’w hiaith, ac mae pobl Cymru wedi disgwyl yn rhy hir am yr hawl i 

wasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn ein gwlad ein hunain." 

Ieuan Wyn Jones, Arweinydd Plaid Cymru, 2006 

Yn ffeithiol, nid yw'r mesur yn sefydlu statws swyddogol i'r Gymraeg – mae byd y gyfraith 

eisoes wedi darparu cyngor yn cadarnhau ein safbwynt:  

“Ni ddatgenir yn ddiamwys fod yr iaith Gymraeg yn iaith Swyddogol yng Nghymru... 

Mae hynny'n drueni.”  

Emyr Lewis, Cyfreithiwr a Phartner, Morgan Cole - Golwg, 11eg Mawrth 2010  

“Mae’r Mesur wedi’i lunio mewn modd sy’n cymryd yn ganiataol bod y Gymraeg 

eisoes yn meddu ar rywfaint o statws swyddogol. Credwn fod angen datganiad clir a 

diamwys mewn deddf gwlad fod y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru er mwyn 

gwireddu hynny, a hyd yn hyn, ni chafwyd datganiad o’r fath.” 

Llythyr agored oddi wrth 13 cyfreithiwr, Western Mail, Daily Post a Golwg, 18fed 

Mawrth 2010 



 “O ran statws y Gymraeg, gofynnwn: os yw statws y Gymraeg yn cael ei nodi’n barod 

mewn nifer o ddeddfau, pam na ellir cyhoeddi’i statws yn syml a diamwys yn y 

ddeddfwriaeth hon?  Beth fyddai o’i le â geiriad megis 'Mae’r Gymraeg yn iaith 

swyddogol yng Nghymru’?  

Bwrdd yr Iaith Gymraeg, tystiolaeth i‟r pwyllgor craffu 

Pam statws swyddogol? 

 Bargyfreithiwr Gwion Lewis, Nodiadau darlith Mudiadau Dathlu'r Gymraeg a draddodwyd 8fed 

Chwefror 2010: “Rydw i wedi clywed rhai gwleidyddion yn gofyn: beth mae hyn [statws 

swyddogol] yn mynd i’w ychwanegu at fesurau eraill? Onid ydy hyn yn un haen ychwanegol o 

gymhlethdod y gallwn ni wneud hebddi? Nid felly ydw i’n gweld pethau oherwydd nid rhyw 

ddatganiad symbolaidd a dim mwy fyddai datgan fod y Gymraeg yn iaith swyddogol yng 

Nghymru. Mae arwyddocâd cyfreithiol pendant i’r egwyddor. Os yw rhywun yn edrych ar 

achosion cyfreithiol lle mae llysoedd barn wedi cytuno ei bod hi’n rhesymol ac felly yn 

gyfreithlon cymryd camau er mwyn ceisio hyrwyddo un iaith arbennig, mae nhw bron yn ddi-

eithriad wedi datgan fod y polisi yn un rhesymol oherwydd fod yr iaith dan sylw yn iaith 

swyddogol gwlad arbennig.” 

RHAN O LYTHYR AT BRIF WEITHREDWR YSBYTY GWYNEDD GAN BETHAN WYN JONES  

Annwyl Syr/Madam 

Mae‟n ddrwg gen i orfod ysgrifennu atoch gyda chŵyn. 

Ddoe, euthum i fewn i Uned Endosgopi Ysbyty Gwynedd am archwiliad. Roeddwn wedi darllen y llawlyfr 

ynofalus cyn mynd i mewn ac wedi arwyddo fy nghaniatâd ar y dudalen Gymraeg. Wedi i mi fynd i mewn 

i‟rystafell driniaeth, cefais fy nghyfarch yn garedig iawn gan y llawfeddyg XXXX ond gofynnodd i mi a 

fuaswnyn fodlon arwyddo y darn Saesneg yn ogystal â darn Cymraeg. Pan ofynnais “Pam?”, eglurodd un arall 

oeddyn yr ystafell, gŵr ifanc barfog na chefais mo‟i enw, fod hyn am nad oes dilysrwydd cyfreithiol i‟r 

iaithGymraeg. 

Eglurhad XXXX‟s oedd am nad oedd yn deall yr iaith Gymraeg, a nododd ei fod wedi arwyddo yrhan 

Gymraeg.Doeddwn i ddim yn hapus o gwbl am hyn a gofynnais am gael fy ngŵr yn yr ystafell. 

Am nad aeth unrhyw uni‟w nôl, gwnes hynny fy hun. Yn gwbl groes i‟m hewyllys, arwyddais y darn yn 

Saesneg yn ogystal ag ynGymraeg, onide yr awgrym oedd ymhlyg yn ymarweddiad y rhai oedd yn bresennol 

oedd na fyddwn ynderbyn yr archwiliad.Carwn wneud yn gwbwl glir nad oes gen i gŵyn o gwbl am y gofal 

meddygol a dderbyniais gan bawb a fu‟nymwneud â mi ond mae sawl peth yn fy mhoeni am yr hyn 

ddigwyddodd. 

Ar wefan GIG Gogledd OrllewinCymru, nodwch “Mae Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru wedi 

mabwysiadu'r egwyddor, wrthwneud ei gwaith cyhoeddus, y bydd yn trin y Gymraeg a‟r Saesneg ar y sail eu 

bod yn gyfartal.”Ymddengys, serch eich bod wedi mabwysiadu‟r egwyddor hon, nad yw yn cael ei rhoi ar 

waith gennych. 

Ynamlwg, yn yr ystafell driniaeth yr Uned Endosgopi ar 14eg Mawrth 2009, doedd y Gymraeg a‟r 

Saesnegddim yn gyfartal. Achosodd hyn boen a phryder i mi, ac roeddwn yn ddigon nerfus yn barod wrth 

feddwl am ydriniaeth oedd o‟m blaen. Dydw i ddim yn credu mai hyn yw „gofalu‟ am gleifion.Carwn dderbyn 

ymddiheuriad diamod, llawn am yr hyn ddigwyddodd i mi a sicrwydd na fydd neb arall yngorfod dioddef yr 

hyn y bu‟n rhaid i mi ei ddioddef, a chael gwrthod eu llofnod yn Gymraeg... 

Bethan Wyn Jones 

 



Cred Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod angen trin yr iaith Gymraeg mewn ffordd arbennig ac 

mai trwy gynnig statws swyddogol i'r iaith y mae gwneud hynny. Caiff yr iaith ei siarad a'i dysgu 

gan bobl Cymru a credwn ei bod yn iaith i bawb sy'n dymuno gwneud Cymru yn gartref iddynt. 

Nid yw hyn yn golygu fod gan y Gymraeg statws uwch na'r Saesneg, ond byddai'n cydnabod fod 

angen creu amodau mwy teg fel bod modd iddi gystadlu'n fwy teg â'r Saesneg ar y farchnad 

ieithyddol yng Nghymru. Digwydd hyn mewn meysydd eraill hawliau dynol eraill e.e. 

cydnabyddiaeth o hawliau lleiafrifoedd ethnig er mwyn iddyn nhw allu cystadlu'n deg yn y 

gymdeithas â'r mwyafrif gwyn, a'r un modd ym maes hawliau pobl anabl a hawliau pobl hoyw. 

Am ryw rheswm, mae pobl yn cael trafferth cymhwyso'r egwyddor hwn yn y cyd-destun 

ieithyddol oherwydd credant fod hyn yn groes i'r syniad o gydraddoldeb rhwng y Gymraeg a 

Saesneg. Fodd bynnag, mae cyfreitheg meysydd eraill o gydraddoldeb yn dangos fod rhaid trin 

rhai carfannau'n wahanol er mwyn cyrraedd y ddelfryd o fod yn gydradd yn y pen draw.  

Beth yw'r effaith ymarferol? 

Byddai‟n dileu‟r dryswch sydd ym meddyliau‟r cyhoedd ar hyn o bryd ynglŷn â statws 

cyfreithiol y Gymraeg. Daw hyn i‟r amlwg dro ar ôl tro, er enghraifft wrth i gyflogwyr geisio 

gwahardd aelodau o staff rhag siarad Cymraeg, neu hyd yn oed, wrth i weision sifil yn y 

Cynulliad ddadlau mai‟r Saesneg yw unig iaith fewnol swyddogol y sefydliad. 

 

Arwyddocâd statws swyddogol fyddai ei gwneud hi‟n haws i Lywodraeth y Cynulliad 

gyfiawnhau polisiau sy‟n hyrwyddo‟r Gymraeg o safbwynt cyfraith Ewrop. Os ydym yn datgan 

mewn deddf bod y Gymraeg yn iaith swyddogol a bod disgwyl iddi gael ei thrin yn gyfartal â‟r 

Saesneg, mae hynny yn rhoi pwysau arnom i ddangos sut ydym yn bwriadu cynnal y nod hwn – 

hynny yw sefydlu hawliau iaith sylfaenol.  

Beth yw'r effaith seicolegol? 

Dywedodd Emyr Lewis yn ei dystiolaeth ef i'r Pwyllgor Deddfwriaethol fod datgan statws 

swyddogol y Gymraeg yn newid seicolegol a chymdeithaol pwysig: 'Byddai cadarnhau mewn 

Achos UTECA 

Roedd yr achos oedd hwn yn ymwneud â chyfreithlondeb deddf Sbaenaidd a orfodai 

cynhyrchwyr teledu i neilltuo 3% o‟u refeniw bob blwyddyn ar gyfer ariannu ffilmiau trwy 

gyfrwng un o ieithoedd swyddogol Sbaen. Heriwyd y polisi hwnnw gan Gymdeithas o Gwmniau 

Teledu Masnachol yn Sbaen, yn honni fod hynny‟n cyfyngu ar nifer o‟u rhydd-didau nhw yn yr 

Undeb Ewropeaidd (gan gynnwys y rhyddid i weithio unrhyw le yn yr Undeb o dan amodau 

cyffelyb).  

Mi wrthododd y llys y cais ac mi gyfeirioedd at rai o‟i benderfyniadau yn y gorffennol (gan 

gynnwys Groner) lle roedd y Llys wedi derbyn fod gwarchod a hyrwyddo un neu fwy o ieithoedd 

swyddogol yr Aelod Wladwriaeth yn enghraifft o “reswm tra phwysig” oedd yn cyfiawnhau‟r 

polisi.  



Mesur fod yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru, ac yn gydradd â‟r Saesneg, yn 

ffordd briodol ac effeithiol o roi terfyn ar effaith ddifaol y cyfreithiau a sefydlodd, dros 

ganrifoedd, y norm o gau‟r iaith Gymraeg allan o fywyd cyhoeddus Cymru, ac allan o gynifer o 

beuoedd eraill; norm sy‟n parhau yn rym seicolegol a chymdeithasol go iawn yn ein cymdeithas.' 

Ond ydy'n gwneud iaith yn un swyddogol yn groes i draddodiad Prydeinig o ddeddfu? 

Nac ydy, sefydlodd y „British North America Act 1867‟ a „Canada Act 1982‟ ieithoedd 

swyddogol e.e.: 'English and French are the official languages of Canada and have equality of 

status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and 

government of Canada.' 

Felly, cytunwn â barn cyfreithwyr annibynnol sydd hefyd wedi ei ategu gan Fwrdd yr Iaith 

Gymraeg bod angen datganiad clir a diamwys bod yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol yng 

Nghymru. Nid oes angen newid statws y Saesneg gan ei bod hi'n iaith cryf, byd-eang ac yn unig 

iaith de facto Cymru ar hyn o bryd.  

Y Gymraeg yn Briod Iaith Cymru 

Y Gymraeg yw priod iaith Cymru. Mae hi'n etifeddiaeth gyffredin i holl drigolion Cymru, yn 

siaradwyr Cymraeg ai peidio. Mae gan y Gymraeg berthynas unigryw â Chymru. Mae hi'n un o'r 

elfennau sy'n gwneud Cymru yn arbennig fel gwlad ac felly mae hi'n symbol grymus o'n 

hunaniaeth Gymreig. 

Mae Cymru'n wlad amlieithog, fel y bu erioed i raddau gwahanol rhwng ieithoedd y Rhufeiniad, 

y Gwyddelod, y Llychlynwyr, y Saeson, y Normaniaid a'r Fflemingiaid a'r ieithoedd a siaredir 

gan gymunedau ethnig Cymru – ond, drwy gydol ei hanes mae'r Gymraeg wedi bod yn gyfrwng 

byw ac yn brif sail ein hunaniaeth genedlaethol.   

Nid yw‟r egwyddor hon o briod iaith yn unigryw i Gymru. Dyma‟r egwyddor sylfaenol sy‟n sail 

i ddeddfwriaeth ieithyddol yng Ngwlad y Basg a Chatalunya yn ogystal â‟r datganiad Byd-eang 

o Hawliau Ieithyddol a gyflwynwyd i UNESCO.  

Credwn fod yr egwyddor yn un bwysig a hynny yn sgil ei grym symbolaidd ac ymarferol. Ar y 

lefel symbolaidd, byddai cydnabod y Gymraeg yn briod iaith Cymru yn egluro‟r teimlad sydd 

gan bobl Cymru tuag at y Gymraeg a‟r berthynas arbennig ac unigryw sydd gan yr iaith â‟r darn 

yma o‟r byd. Ar y lefel ymarferol, byddai cynnwys yr egwyddor hon mewn deddf iaith yn cynnig 

sail normadol a chyfreithiol gadarn i‟r math o gynlluniau y byddem yn dymuno eu gweithredu yn 

y dyfodol. Er enghraifft, gall yr egwyddor o briod iaith gynnig cyfiawnhad ar gyfer mesurau sy‟n 

rhagfarnu‟n gadarnhaol o blaid y Gymraeg ynghyd â gosod cynsail ar gyfer sicrhau bod pawb 

yng Nghymru i gael mynediad i gyrsiau dysgu Cymraeg yn y gweithle ac fel arall.  

Gwelliannau 

 Dileu adran 1(1) a mewnosod y geiriau “Y Gymraeg yw priod iaith Cymru.” 



 Dileu is-adran (2) a (3) a  mewnosod y geiriau ”Mae‟r Gymraeg yn iaith swyddogol yng 
Nghymru.” 

 Y Comisiynydd (Cymal 2 ymlaen) 

 Yr ydym eisiau i‟r llywodraeth greu Comisiynydd sydd yn eiriolwr grymus ac annibynnol a 

fydd yn diogelu hawliau pawb yng Nghymru i ddefnyddio‟r Gymraeg drwy gynghori ac, os bydd 

angen, drwy orfodi‟r gyfraith.  

Yr ydym yn gweld rôl y Comisiynydd yn debyg i swydd yr Archwilydd Cyffredinol, gyda 

chyfrifoldeb a phwerau cosbi dros Lywodraeth Cymru. Un o‟r pethau pwysicaf sy‟n sichrau 

annibyniaeth y swydd honno ydy‟r ffynhonell arian sydd ddim yn ddibynol ar benderfyniad 

Llywodraeth Cymru.  

Er y croesawn fwriad y mesur i sefydlu swydd y Comisiynydd, rydym yn poeni am nifer o 

elfennau ynglŷn â'r swydd: 

 Nid oes egwyddor neu bwrpas statudol yn gyrru ei waith. (cymal 3(1)).  

 Nid oes dyletswydd i amddiffyn hawliau, neu hyd yn oed y safonau, ar y Comisiynydd. 
Caiff y Comisiynydd 'hybu defnyddio'r Gymraeg', 'hwyluso defnyddio'r Gymraeg' a 

'hybu cydraddoldeb rhwng y Gymraeg a'r Saesneg' (cymal 3(1)). Fodd bynnag, mae gan y 

Comisiynydd Plant bwrpas clir: “The principal aim of the Commissioner in exercising his 

functions is to safeguard and promote the rights and welfare of children to whom this 

Part applies.” a. 72A DCPC 

 Rydym hefyd yn anghytuno'n llwyr gyda'r syniad o gyfuno rôl hyrwyddo presennol 
Bwrdd yr Iaith gyda rôl rheoleiddio newydd y Comisiynydd – ni chredwn y dylai un corff 

fod yn gyfrifol am hyrwyddo‟r iaith a‟i rheoleiddio ar yr un pryd. 

 Nid oes sôn am gydnabod statws swyddogol yn rôl y Comisiynydd (c. 3(1)(c)) 

 Nid oes dyletswydd ar na rôl penodol gan y Comisiynydd i leisio barn ar y sector preifat 

cyfan, gan gynnwys y sectorau sydd heb eu datganoli (c. 3(2)) 

 Ni chytunwn â'r cyfyngiadau ar allu'r Comisiynydd i gynnal ymholiadau o dan atodlen 2. 

 Nid yw'n glir pam fod hawl gan Weinidogion Cymru i roi cyfarwyddiadau i‟r 
Comisiynydd.(c.15) 

 Nid yw'n glir ymhellach beth yw pwrpas y panel cynghori (c.22), nid oes panel gan y 

Comisiynydd Plant na'r Comisiynydd Pobl Hŷn. 

 Ni chytunwn y dylid gadael penodiad y Comisiynydd i'r Prif Weinidog yn unig oherwydd 
bydd gan y Comisiynydd rôl rheoleiddio ac archwilio gwaith Llywodraeth Cymru, er 

enghraifft. 

 Ni ddylai fod hawl i ail-benodi'r un Comisiynydd er mwyn cryfhau ei (h)annibyniaeth 



Beth am ddyfodol Bwrdd yr Iaith? 

Cydnabyddwn fod hyrwyddo‟r Gymraeg yn rôl bwysig iawn. Ond nid oes modd i‟r un corff fod 

yn gyfrifol am hyrwyddo ar yr un llaw a rheoleiddio yn effeithiol ar y llaw eraill. Ar ôl i Fwrdd 

yr Iaith ddod i ben, awgrymwn sefydlu Cyngor yr Iaith Gymraeg fel corff hyrwyddo 

corfforaethol wedi ei benodi gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a fyddai yn gorff hollol ar 

wahân i'r Comisiynydd. 

Beth yw Cyngor y Gymraeg? 

Er mwyn sicrhau cyfranogiad ystod helaeth o gyrff statudol, gwirfoddol a phreifat yn y gwaith o 

greu dyfodol i‟r Gymraeg, galwn am sefydlu Cyngor y Gymraeg, sef fforwm ar gyfer y Gymraeg 

sy‟n gynhwysol. Gallai fforwm o‟r fath weithredu fel corff ymgynghorol i‟r Llywodraeth ym 

maes y Gymraeg a byddai‟n sicrhau partneriaeth rhwng y gwahanol sectorau er budd y 

Gymraeg. Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu partnariaethau tebyg mewn meysydd eraill 

megis y sector gwirfoddol. 

Ymhlith dyletswyddau‟r Cyngor fydd: 

 cyd-drefnu ymdrechion dros y Gymraeg  

 diogelu strategaeth hirdymor dros y Gymraeg  

 derbyn sylwadau gan unigolion a grwpiau am faterion sy‟n ymwneud â‟r Gymraeg   

 rhoi cyngor i‟r Comisiynydd a Llywodraeth y Cynulliad ar faterion sy‟n ymwneud â‟r 
Gymraeg  

 comisiynu ymchwil ar agweddau ar sefyllfa bresennol y Gymraeg.  

Prin iawn ar hyn o bryd yw‟r cyfle i drafod pwyntiau gweithredu ar lefel strategol yn 

genedlaethol neu yn lleol ym maes y Gymraeg. Byddai Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 

croesawu cyfle i gymryd rhan yn y drafodaeth eang, deinamig a phwrpasol sydd ei angen ar 

draws Cymru er mwyn sicrhau dyfodol i‟r Gymraeg.  

Am esboniad llawn, gweler ein geiriad am rôl Comisiynydd yr Iaith Gymraeg a Chyngor yr Iaith 

Gymraeg yn nogfen Mesur yr Iaith Gymraeg 2007 a gyhoeddwyd gan Gymdeithas yr Iaith 

Gymraeg, 2007. 

Awgrymiadau 

 Sefydlu Cyngor yr Iaith Gymraeg fel corff hyrwyddo corfforaethol ar wahân i'r 

Comisiynydd 

 Dylai‟r Cynulliad Cenedlaethol benodi‟r Comisiynydd ac aelodau Cyngor yr Iaith 

Gymraeg trwy ddefnyddio system benodi wahanol, gan gynnwys gwrandawiadau cyn-

benodi cyhoeddus er mwyn i‟r Cynulliad Cenedlaethol graffu ar enwebiadau 

Gweinidogion Cymru i‟r swyddi hyn.  

 Sefydlu prif nôd statudol i'r Comisiynydd a dyletswydd arno/arni i ddiogelu a hyrwyddo 

hawliau pobl Cymru i'r Gymraeg 

 Ychwanegu rôl penodol i leisio barn ar ddefnydd y Gymraeg yn y sector preifat cyfan 



Gwelliannau 

 Yn adran 3(1), mewnosod „rhaid‟ yn lle „caiff‟ 

 Ychwanegwch adran 3 (1) newydd – “Prif nod y Comisiynydd yw diogelu a hybu hawliau 

pobl Cymru i ddefnyddio, dysgu, clywed a gweld y Gymraeg, a sicrhau ei statws 

swyddogol.” 

 Ychwanegwch is-adran newydd o dan 3(2) “(k) lleisio‟n gyhoeddus farn ar ddefnydd a 

thriniaeth y Gymraeg gan gwmniau yn y sector preifat, nad yw'n gyfyngedig i‟r math o 

gwmmiau a restrir yn yr Atodlenni i'r Mesur hwn.”  

 Yn adran 134(2), ar ol y geiriau "swyddogaethau" mewnosod "rheoleiddio a dyfarnu"  ac 

ychwanegu is-adran (5) newydd "Trosglwyddir swyddogaethau hybu a hyrwyddo'r iaith 

Gymraeg i Gyngor y Gymraeg".  

 Yn adran 82(4) yn lle "5,000" rhoi "10,000". 

 Dileu adran 15 (Pwer Gweinidogion Cymru i roi cyfarwyddyd) 

 Dileu adrannau 22 a 23 (Panel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg) 

 Mewnosod Rhan 7 'Cyngor yr Iaith Gymraeg' o Mesur yr Iaith Gymraeg 2007 a 

gyhoeddwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, 2007. (Mae copi wedi ei gyflwyno 

gyda'r ymateb). 

Nid hawliau, ond safonau (Cymal 24 ayb) 

Dywedodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn 2006: 

“Mae'r Bwrdd yn deall yn llwyr bod creu Cymru wirioneddol ddwyieithog yn dibynnu 

ar ewyllys da a chefnogaeth y di-Gymraeg. Credwn yn gryf fod deddfwriaeth sy'n 

hyrwyddo'r Gymraeg ac yn amddiffyn hawliau'r lleiafrif o fewn y gymdeithas yn fodd i 

ddatblygu'r consensws hyn yn hytrach na'i beryglu...Mae gan ddeddfwriaeth rôl 

ymarferol i'w chwarae o ran hybu'r defnydd ymarferol o'r Gymraeg a chredwn mai 

nawr yw'r amser i ddiwygio'r drefn bresennol er mwyn cryfhau trefniadau ar gyfer 

normaleiddio'r defnydd o'r Gymraeg.” 

Bwrdd yr Iaith (2006), Sefyllfa Ddeddfwriaethol y Gymraeg  

Nid yw'r mesur yn creu hawliau yn y ffordd cyfreithiol traddodiadol Prydeinig, sef trwy osod 

dyletswydd fel y gall unigolion ei herio trwy'r llys, nac ychwaith yn y ffordd cyffredinol 

rhyngwladol trwy sefydlu hawliau cyffredinol sy‟n ystyried rhesymoldeb a chymesuredd yr 

hawliau hynny.  

Mae llywodraeth y Cynulliad yn dadlau bod safonau a osodir ar gyrff yn mynd i 'arwain at 

hawliau' – dadl sydd yn hollol gamarweiniol yn gyfreithiol: 

“Nid yw, fodd bynnag, [y mesur arfaethedig] yn creu hawliau.”  

Emyr Lewis, Cyfreithiwr a Phartner, Morgan Cole - Golwg, 11/3/10  



“Nid yw gosod safonau o’r fath, er gwaetha’r ffaith y bydd eu torri yn medru arwain at 

gosbau, gyfystyr â sefydlu hawliau i unigolion.”  

Llythyr agored oddi wrth 13 cyfreithiwr, Western Mail, Daily Post a Golwg, 18 Mawrth 

2010 

“...yr ydym yn cydnabod bod angen system sy’n rhoi pŵer i’r dinesydd. O ddarllen y 

Mesur arfaethedig hwn, nid wyf yn gweld tystiolaeth o hynny. Yr hyn a fydd gennym 

fydd strwythur, drwy safonau, a fydd yn rhoi pwysau ar y darparwr, yn hytrach na 

hawliau i’r dinesydd... Yr hyn a welwn ni, o ddarllen y Mesur arfaethedig, yw bod hyn 

yn creu dyletswyddau yn hytrach na hawliau i’r unigolyn." 

Meri Huws, Cadeirydd, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, tystiolaeth i‟r pwyllgor craffu 

Annhegwch 

Yr unig hawl yn y Mesur Arfaethedig yw hawl i gwmnïau/gyrff herio'r safonau (c.53). Pam nad 

oes hawl tebyg i unigolion?  Awgrymwn felly sefydlu hawliau sylfaenol i bobl Cymru 

defnyddio, dysgu, clywed a gweld yr iaith. Hefyd, credwn y dylid creu system sydd yn 

grymuso‟r dinesydd i allu manteisio ar yr hawliau hynny, yn lle dibynnu ar agwedd y 

Comisiynydd neu Lywodraeth y dydd. Yr unig ffordd i sicrhau bod cyrff, cwmnïau, y 

Comisiynydd a‟r Llywodraeth Cymru yn gwireddu‟r weledigaeth a amlinellwyd yn Iaith Pawb 

yn ôl yn 2003 ydy gwneud yn siŵr y gall unigolion, yn y diwedd, eu herio os nad ydynt yn 

gweithredu eu hawliau. 

Heb statws swyddogol nac egwyddor tu ôl i'w gwaith sut mae'r Comisiynydd neu'r tribiwnlys i 

fod i ddyfarnu beth sydd yn afresymol neu'n anghymesur fel safon? (c.55) 

Hawliau i gyd-fynd â safonau 

Addawodd y Llywodraeth sefydlu “hawliau ieithyddol” yn nogfen Cymru'n Un. Byddai'r 

Llywodraeth yn torri addewid i bobl Cymru, pe na fyddai'n gwireddu hynny. 

Cefnogwn safonau fel rheoliadau sydd yn manylu ar y gwasanaethau y gallai pobl eu disgwyl, ar 

yr amod bod hawliau cyfreithiol sylfaenol y tu ol iddynt. Y gallu i osod dyletswyddau cyson ar 

draws sectorau yw prif fantais safonau dros gynlluniau iaith. Fodd bynnag, heb hawliau craidd, y 

perygl yw y gallai safonau fod yr un mor aneglur ac aneffeithiol a chynlluniau iaith o safbwynt 

yr unigolyn. 

Heb sefydlu hawliau ni fyddai grym gan unigolyn i sicrhau fod y Comisiynydd a'r llywodraeth 

yn diogelu ei hawl foesol i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae cyfundren safonau yn dibynnu ar 

ewyllys da un gwleidydd ac un comisiynydd, ond gyda hawliau byddai cyfrifoldeb cyfreithiol 

parhaol ar unrhyw lywodraeth a chomisiynydd i wireddu hawliau sylfaenol pobl am byth. Nid 

oes rhagor o rym i unigolion o dan y mesur hwn nag o dan Deddf Iaith 1993. 



Nid yw hyn yn golygu fod yr holl gyfrifoldeb ar unigolion i hawlio popeth; fel mewn mesurau 

eraill wedi eu hadeiladu ar sail hawliau, bydd safonau neu ddyletswyddau yn nodi beth a ellid ei 

ddisgwyl yn y Gymraeg yn y cyfnod hwnnw. Rydym ni‟n dweud fod egwyddor sylfaenol ar goll 

a ddylai esbonio a gyrru‟r angen am safonau, a‟r egwyddor honno yw hawl dynol unigolion a 

chymdeithas i ddefnyddio‟r Gymraeg. 

Mae hawliau yn hyblyg ac yn golygu y byddai unrhyw safonau'n glir i'r cyhoedd, ac yn cael eu 

diweddaru gyda datblygiadau technolegol a chymdeithasol.  

Dadleua Gwion Lewis yn ei lyfr Hawl i'r Gymraeg: 

"Nid yw rhywun yn wirioneddol rydd i ddefnyddio unrhyw iaith os yw hynny'n waith 

anodd neu llafurus. Mewn llai na degawd, go brin y bydd yr un ohonom yn teipio 

negeseuon testun i'n ffonau symudol...[efallai] y bydd y ffon yn llunio'r neges destun yn 

syth o eiriau a lefarwn... Nid anodd yw rhagweld beth fydd yn digwydd i'r Gymraeg bryd 

hynny os yw difaterwch Orange ynghylch yr iaith yn parhau.", tud. 40 

 Nid yw safonau, heb eglurdeb hawliau'r tu ôl iddynt, yn mynd i sicrhau hawliau clir i bobl na 

darpariaeth gwell o wasanaethau Cymraeg oherwydd y gallan nhw amrywio o gorff i gorff ac 

ardal i ardal (c.38(2), 40(c), 43(2)(a)(b)) fel cynlluniau iaith.  

 Y Sector Preifat 

Dylid rhoi‟r cyfrifoldeb i ddarparu nwyddau, cyfleusterau, gwybodaeth a gwasanaethau yn 

Gymraeg ar y darparwr(wyr) yn unol â hawliau defnyddwyr beth bynnag fo statws y 

darparwr(wyr). Mae‟r Ddeddf Hawliau Anabledd (1995) yn diffinio gwasanaethau cyhoeddus fel 

unrhyw wasanaeth i‟r cyhoedd, neu ran o‟r cyhoedd – boed y darparwr yn y sector preifat, y 

sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol, neu gyfuniad ohonynt. 

Y duedd ar hyn o bryd yw dadlau y byddai ymestyn deddfwriaeth i‟r sector preifat yn tanseilio 

llwyddiant economaidd – heb gynnig unrhyw fath o dystiolaeth. Dadleuwn fod llwyddiant 

economaidd yn mynd law yn llaw â pholisïau cryf o normaleiddio iaith. Yn y lle cyntaf gellir 

marchnata gweithlu dwyieithog fel gweithlu sydd yn meddu ar fwy o sgiliau na gweithlu uniaith. 

Byddai hyn yn cydfynd â strategaeth Llywodraeth y Cynulliad o bwysleisio gwerth yr „economi 

gwybodaeth‟. Ymhellach, mae polisiau cryf o blaid iaith yn creu marchnadoedd mewnol newydd 

sydd y tu hwnt i gyrraedd cystadleuwyr allanol, gan roi mantais i ddiwydiant cynhenid.  



 

Y Sector Cyhoeddus 

Hon yw‟r sector a gafodd ei heffeithio fwyaf gan Ddeddf Iaith 1993, gan fod disgwyl i gyrff 

cyhoeddus gyflwyno cynlluniau iaith i gael eu cymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith. Tra bo hyn yn 

awgrymu fod elfen o awdurdod yn perthyn i‟r ddeddf, yn ymarferol mae pethau yn wahanol 

iawn. Yn gyffredinol, caiff y pwyslais ei roi ar beidio â symud yn rhy gyflym, gan osgoi gwthio 

gormod rhag digio‟r corff dan sylw. O ganlyniad, mae‟r drefn yn gweithio o blaid y „darparwr‟ 

yn hytrach nag o blaid y Gymraeg. Yn y pen draw, golyga hyn fod y broses o ddatblygu polisi 

iaith yn troi i fod yn ddim mwy nag ymarfer gweinyddol arwynebol y mae‟n rhaid i gyrff 

cyhoeddus ei gyflawni. Ychydig o ystyriaeth a roddir i oblygiadau mabwysiadu cynllun iaith. Ar 

y cyfan, ystyrir bod derbyn tystysgrif gan Fwrdd yr Iaith a chyflogi swyddog iaith ynghyd â 

chyfieithydd neu ddau yn ddigon.  

Scottish and Southern Energy – Aled D Jones, Llandysul 
 
Annwyl X 

 

Hoffwn gwyno yn y termau cryfaf posibl gan eich bod yn gwrthod  cynnig gwasanaeth ffôn na biliau 

Cymraeg i mi.  

Rwy wedi ymdrechu derbyn gwasanaethau yn Gymraeg fyth oddi ar imi ddod yn gwsmer i chi ym mis 

Mehefin 2009. Serch hynny, mae fy miliau yn uniaith Saesneg o hyd. Mae eich llinell ffôn i gwsmeriaid 

(0800 052 5252 0800 052 5252) yn cael ei ateb yn uniaith Saesneg yn ddieithriad. Yn amlach na 

pheidio nid yw‟r gweithwyr yno yn medru fy nhrosglwyddo i siaradwr Cymraeg. Dyma‟r hyn 

ddigwyddodd pan ffoniais i gwyno heddiw nad yw fy mil diweddaraf (dyddiedig 26 April 2010) yn 

Gymraeg. 

 

SWALEC yw cwmni trydan yr ardal hon. Mae mwyafrif trigolion yr ardal yn Gymry Cymraeg ac mae 

eich anfodlonrwydd i gynnig eich gwasanaethau yn Gymraeg yn warthus. 

 

Byddaf yn disgwyl y byddwch yn datrys y diffygion hyn yn eich gwasanaeth i gwsmeriaid yn syth. 

 

Yr eiddoch yn gywir iawn, 

 

Y Parchedig / The Reverend Aled D Jones, Llandysul 

Scottish & Southern Electricity – Chris Griffiths, Maesteg  
Cyrhaedda biliau cwsmer Scottish and Southern Electricity Chris Griffiths yn hwyr, neu ddim o gwbl, 

oherwydd ei fod wedi gofyn amdanynt yn Gymraeg. O ganlyniad, derbynia filiau yn ei rybuddio am 

dalu‟n hwyr, ond maent yn Saesneg yn unig. Fe ysgrifennodd at y cwmni yn cwyno am y sefyllfa, ond 

heb lwyddiant. Dywedodd Chris wrthym “Gyda‟r polisi yma pwy fydd yn ddewis gofyn am bil 

Gymraeg?” 

 



Dim ond Cyngor Gwynedd, o blith holl Awdurdodau Lleol Cymru sydd wedi mabwysiadu‟r 

Gymraeg fel yr iaith weinyddol fewnol. Golyga hyn mai iaith i‟w chyfeithu iddi yw‟r Gymraeg 

ym maes Awdurdodau Lleol Cymru ac nad oes disgwyl i swyddogion ddefnyddio‟r Gymraeg yn 

eu gwaith o ddydd i ddydd heblaw mewn modd tocenistaidd iawn. Cred Cymdeithas yr Iaith y 

dylai Deddf Iaith Newydd osod disgwyliad ar Awdurdodau Lleol Cymru ynghyd â chyrff 

cyhoeddus eraill fabwysiadau polisiau o weithio tuag at weinyddu‟n fewnol yn Gymraeg. 

Dyma‟r ffordd fwyaf effeithiol i sicrhau bod y cyhoedd yn medru ymwneud â chyrff cyhoeddus 

yn Gymraeg gan dderbyn gwasanaethau yn Gymraeg fel mater o drefn. 

Y Swyddfa Basport – Llythyr Sioned Williams 

Rwy wedi cael gwasanaeth gwarthus yn ddiweddar gan y Swyddfa Basportiau. Rwy wedi gwneud cwyn 

swyddogol ynglyn a'r peth ond nid ydw wedi derbyn unrhyw ymateb hyd yma.  

Yn fras - fe fues i at fy Swyddfa Bost leol er mwyn gofyn am ffurflen Gymraeg i adnewyddu pasport. 

Doedd dim ar gael ac fe ddywedwyd y bydde rhai yn cael eu harchebu. Es i nol wythnos yn 

ddiweddarach – ond doedd dim ar gael. Gofynnwyd i fi alw nol ymhen wythnos arall - fe wnes i - ond 

doedd dim ar gael. Felly fe awgrymwyd wrthyf y dylwn ymweld a wefan y Swyddfa Basport. Fe wnes i 

- a llenwi tudalen oedd I fod i anfon ffurflen Gymraeg ata i. Arhosais am bythefnos ond ni chyrraeddodd 

unrhyw beth. Fe alwes i linell Gymraeg y Swyddfa Basport - roedd rhaid gadael rhif a disgwyl am alwad 

nol. Fe ges i alwad nol ar ol rhai oriau, ac fe esboniais fy mod i am iddyn nhw anfon ffurflen Gymraeg 

ata i. Wythnos yn ddiweddarach fe dderbyniais ffurflen Saesneg drwy'r post. Ffoniais i nol eto - ac er i fi 

bwyso'r botwm am wasanaeth Cymraeg fe atebodd merch fy ngalwad yn Saesneg. Esboniais yn 

amyneddgar ac yn hollol gwrtais fy mod i am gynnal fy sgwrs yn Gymraeg - yr ateb oedd, dan led-

chwerthin, "I don't speak Welsh but I can help you." Roedd ei hagwedd yn warthus, ac ar ol i fi ofyn os 

oedd modd iddi fy nhrosglwyddo at rhwyun oedd yn medru'r Gymraeg, dwedodd "Oh no - you'll have to 

phone back - better luck next time!"  

Dwi wedi gwneud cwyn gan fod fy mhrofiad yn dangos yn glir nad yw'r gwasanaeth a gynigir yn annog 

pobl i ddefnyddio ffurflenni Cymraeg. Ar ben hyn - y tro diwetha y bues i'n delio da'r Swyddfa Basport - 

nol yn 2004 - ces i'r un fath o broblem gyda rhywun yn ateb e bost Cymraeg gyda'r geiriau "Don'r 

understand Welsh - please translate." Ces i ymddiheuriad swyddogol 'da nhw bryd hynny - ond mae'n 

amlwg bod dim wedi gwella mewn 5 mlynedd. 

Yn gywir, Sioned Williams 

 

Adran Cyllid a Thollau EM 

 

Yn ddiweddar, derbyniodd busnesau oddi wrth adran Gyllid a Thollau EM i'm hysbysu nad oes modd 

iddynt o bellach gyflwyno Datganiad Blynyddol y Cyflogwr ar bapur. Ar y dudalen Gymraeg ar eu 

gwefan (http://www.hmrc.gov.uk/cymraeg/paye-online/menu.htm) esbonir nad oes modd cofrestru 

arlein yn Gymraeg. Mae busnesau sy'n gweithredu drwy'r Gymraeg wedi cysylltu â Chymdeithas yr 

Iaith oherwydd golyga arafwch Cyllid a Thollau EM i drosglwyddo'r gwasanaeth Gymraeg i'r we na 

fyddant yn medru parhau i gofrestru drwy ddefnyddio'r Gymraeg. Gan fod y corff hwn o dan Deddf 

Iaith 1993 gwnaed cŵyn i Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Hysbysodd Bwrdd yr Iaith nad oedd modd gorfodi 

Cyllid a Thollau EM gan mai corff y Goron ydyw, ond fe fyddant yn cynnal ymchwiliad os na fydd y 

corff yn cytuno i ddarparu'r gwasanaeth. 



  

Fel dywedodd y Gweinidog Treftadaeth wrth y pwyllgor craffu: “It must be understood that the 

standards are a development of the Welsh language schemes. They are not something else, or 

something different. They will be a development of something that is already required very 

often within the schemes.” 

Credwn fod gwendidau gyda‟r system cynlluniau iaith ar hyn o bryd, yn enwedig gan nad yw 

cyrff cyhoeddus yn gwireddu beth maent yn addo. Y peryg yw y bydd rhaid i'r unigolyn neu 

gymuned ddibynnu ar agwedd y Comisiynydd gyda'r system wedi'i seilio ar 'safonau' yn hytrach 

na grymuso'r unigolyn â chyfundrefn 'hawliau'. 

 

Awgrymiadau 

 Dylai fod gosodiad cyffredinol yn y Mesur fod gan bobl Cymru yr hawl i ddefnyddio‟r 

Gymraeg cyn belled ag y bo hynny‟n rhesymol o dan yr amgylchiadau.  

 Dylid sefydlu hawliau sylfaenol eraill gan gynnwys: yr hawl i gael addysg yn Gymraeg; 

yr hawl i dderbyn gwasanaethau,gwybodaeth, cyfleusterau a nwyddau yn Gymraeg wrth 

ddelio gyda‟r sector gyhoeddus, breifat neu wirfoddol; yr hawl i ddefnyddio a dysgu‟r 

Gymraeg yn y gweithle; yr hawl i barch ac i fod yn gyfartal ac i beidio dioddef 

camwahaniaethu neu anfantais wrth ddefnyddio neu arddel y Gymraeg 

 Dylai fod dyletswydd ar y Comisiynydd i warchod a hybu'r hawliau hynny. 

 Dylai fod hawl gan unigolion i herio'r llywodraeth, y Comisiynydd a'r safonau a osodwyd 

ar gyrff ar y sail nad ydynt yn gwireddu eu hawliau, yn yr un modd bod gan gwmnïau'r 

hawl i herio o dan y mesur presennol. 

 Dylid ystyried y safonau fel rheoliadau sydd yn manylu ar yr hawl gyffredinol; dylid 

gosod dyletswydd ar y llywodraeth a'r comisiynydd i osod safonau sydd mor eglur â 

phosib o safbwynt yr unigolyn sydd eisiau defnyddio'r iaith. 

Diffyg gwersi nofio yn 'niweidio'r Gymraeg' 

Mae bron i hanner o gynghorau Cymru yn methu darparu gwersi nofio yn y Gymraeg, hyd yn oed 

mewn ardaloedd ble mae nifer fawr o blant yn dysgu'r iaith, yn ôl ffigyrau a gasglwyd gan 

Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. 

Mae naw awdurdod lleol yng Nghymru yn darparu gwersi nofio trwy'r Saesneg yn unig, gan 

gynnwys Cyngor Sir Caerdydd, gyda chwe chyngor heb gofnodi'r data ynglyn â pha iaith cynhelir y 

gwersi. 

Yn Sir Gâr, cyfaddefodd yr awdurdod lleol fod llai nag un y cant o wersi nofio - 10 gwers allan o 

6,200 - oedd wedi ei ddarparu yn y Gymraeg ym mhwll nofio Rhydaman llynedd, er bod 62% o 

boblogaeth y dref a 50% o'r Sir yn siarad Cymraeg. Ym Mhowys, dysgwyd llai na dau y cant o'r 

gwersi yn y Gymraeg, mewn sir lle mae dros ugain y cant yn siarad yr iaith. Mae un plentyn yn bob 

pedwar yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru. 

 



 Ni ddylai safonau hybu a hyrwyddo fod yn gyfyngedig i lywodraeth lleol a Llywodraeth 

Cymru'n unig, dylid gosod safonau hybu ar gyrff a chwmnïau i gyd. 

 Dylid gosod isafswm o safonau y gall rhywun eu disgwyl oddi wrth unrhyw gorff neu 

gwmni lle bynnag maent yn byw yng Nghymru, i‟w gwneud yn fwy eglur beth y gallant 

ddisgwyl.   

Gwelliannau: 

 Mewnosod rhan newydd fel y canlynol:  

“Yr Hawl i Gael Gwasanaethau yn Gymraeg  

(1) Mae gan bob person yng Nghymru yr hawl i gael gwasanaethau, nwyddau a 

chyfleusterau drwy‟r Gymraeg boed y gwasanaethau, nwyddau neu gylfeusterau hynny 

am dâl ai peidio. 

(2) Mae‟r hawliau hynny yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i yr hawl i gael addysg yn 

Gymraeg; yr hawl i dderbyn gwasanaethau, gwybodaeth, cyfleusterau a nwyddau yn 

Gymraeg wrth ddelio gyda‟r sector gyhoeddus, breifat neu wirfoddol; yr hawl i 

ddefnyddio a dysgu‟r Gymraeg yn y gweithle; yr hawl i barch ac i fod yn gyfartal ac i 

beidio dioddef camwahaniaethu neu anfantais wrth ddefnyddio neu arddel y Gymraeg. 

(3) Yn unol ag adran (1) uchod rhaid i ddarparwyr gwasanaethau,nwyddau a 

chyfleusterau  gymryd pob cam priodol i ddarparu‟u gwasanaethau, nwyddau neu eu 

cyfleusterau yn Gymraeg." 

 Ychwanegu adran sydd yn sefydlu hawl i unigolyn herio‟r safonau o dan dau fath o 
sefyllfa (i) lle mae safon wedi ei dorri neu (ii) lle mae unigolyn yn teimlo nad yw‟r 

safonau a osodir yn digoni ei hawliau i‟r Gymraeg. Yn ein dogfen Mesur yr Iaith 

Gymraeg 2007, rydym yn esbonio sut byddai hyn yn gweithio o fewn Mesur sydd wedi ei 

seilio ar hawliau. 

 Dileu 'ar sail cydraddoldeb' a mewnosod 'yn gydradd' 

 Dylid sicrhau isafswm o safonau: Wrth bennu‟r safonau gofynnol sylfaenol hyn, rhaid 
talu sylw priodol i gynnwys cynlluniau iaith Gymraeg a wnaed  o dan adran 5 o Ddeddf 

yr Iaith Gymraeg 1993 a sicrhau nad yw‟r safonau gofynnol sylfaenol yn lleihau‟r 

ymrwymiadau a waned yn y cynlluniau hyn o ran nifer, ystod, na safon. (Rhan 7 Mesur 

yr Iaith Gymraeg 2007) 

 Rhyddid i Siarad (Cymal 100) 

Nid yw‟r cymalau sydd yn delio â‟r rhyddid i ddefnyddio‟r Gymraeg yn werth eu cadw oni bai y 

bydd gan y Comisiynydd bwerau i orfodi neu gosbi, lle bo‟n briodol, er mwyn sicrhau hawliau 

unigolion i ddefnyddio‟r Gymraeg yn eu bywydau pob dydd. 

Addysg 



Synnwn nad oes sôn am addysg yn y mesur, gan ei bod hi‟n sector holl bwysig i ddyfodol yr 

iaith. Gwelwn sawl her i ddyfodol addysg cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru, fel y bygythiad i 

ysgolion pentrefol a‟r ffaith nad oes gan bob plentyn y cyfle i fod yn gwbl ddwyieithog wrth 

adael ysgol, felly credwn y dylai fod gan y Comisiynydd rôl i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei 

drin fel sgil addysgol hanfodol i bob plentyn yng Nghymru. 

Materion Eraill 

Atodlen 9 - Dylai'r rhestr o wasanaethau y bydd yn rhaid i'r llywodraeth eu cynnwys o dan 

safonau yn Atodlen 9 gynnwys meddalwedd, technoleg gwybodaeth, hyfforddiant sgiliau, a 

defnydd o‟r Gymraeg yn y gweithle. 

Rydym yn pryderu y gallai cymal 65 olygu bod llawer iawn o wasanaethau telegyfathrebu y tu 

hwnt i sgôp y mesur hwn. 

Bydd rhaid diogelu a chynyddu‟r arian sydd yn cael ei wario ar yr iaith Gymraeg gan y 

llywodraeth ar hyn o bryd i greu'r strwythurau newydd o dan y mesur yn llwyddiannus. 

Dolenni 

Llythyr agored oddi wrth 13 cyfreithiwr yn y Western Mail, Daily Post a Golwg, 18fed Mawrth 

2010 

http://cymdeithas.org/pdf/llythyr-cyfreithwyr.pdf 

Deddf Comisiynydd Plant Cymru 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/ukpga_20010018_en_1#l1g2 

Sylwadau y Gweinidog Treftadaeth, Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-perm-leg/bus-

committees-third-lc2-agendas.htm?act=dis&id=174416&ds=3/2010 

Sefyllfa Ddeddfwriaethol y Gymraeg, Bwrdd yr Iaith (2006),  

http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/cyhoeddiadau/Cyhoeddiadau/3636.pdf 

Cofnodion y Cynulliad a Senedd y DU: 

http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-chamber/bus-chamber-third-assembly-

rop.htm?act=dis&id=54731#rhif4 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199293/cmhansrd/1993-07-15/Debate-

3.html#Debate-3_spnew17 

http://cymdeithas.org/pdf/llythyr-cyfreithwyr.pdf
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/ukpga_20010018_en_1#l1g2
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-perm-leg/bus-committees-third-lc2-agendas.htm?act=dis&id=174416&ds=3/2010
http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-perm-leg/bus-committees-third-lc2-agendas.htm?act=dis&id=174416&ds=3/2010
http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/cyhoeddiadau/Cyhoeddiadau/3636.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199293/cmhansrd/1993-07-15/Debate-3.html#Debate-3_spnew17
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199293/cmhansrd/1993-07-15/Debate-3.html#Debate-3_spnew17


http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199293/cmhansrd/1993-05-26/Debate-

5.html#Debate-5_spnew4 

  

  

 


