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ADOLYGIAD O WEITHREDIAD POLISI IAITH GYMRAEG COMISIWN Y GYFRAITH 

1.1 Dylid darllen y nodyn hwn ochr yn ochr â Pholisi Iaith Gymraeg Comisiwn y Gyfraith1 
(“y Polisi”) a’r adolygiad diwethaf o’r polisi hwnnw, a gwblhawyd yn 2017 (“yr 
Adolygiad”).2 

1.2 Pwrpas y nodyn hwn yw ystyried pob pennod o’r Polisi Iaith Gymraeg yn ei thro a 
thynnu sylw at enghreifftiau o arferion da, yn ogystal â nodi’r camau y byddwn yn eu 
cymryd i wella ein harferion presennol.  

1.3 Yn ystod misoedd olaf 2020, rhannwyd arolwg yn ymwneud ag ymwybyddiaeth o’r 
Polisi Iaith Gymraeg ymhlith staff (“yr Arolwg”). Mae rhai ymatebion i’r Arolwg wedi 
cael eu defnyddio fel sail i’r drafodaeth yn y nodyn hwn. 

CRYNODEB O’R CAMAU Y MAE ANGEN EU CYMRYD 

1.4 Yn dilyn adolygiad mewnol o’r Polisi Iaith Gymraeg, a gan ddefnyddio rhai o’r 
ymatebion i’r Arolwg, byddwn yn cymryd y camau canlynol i wella arferion cyfredol. 

(1) Byddwn yn rhannu memorandwm mewnol ag aelodau o staff, gan gynnwys 
templed o destun dwyieithog a chyfieithiad cysylltiedig ar gyfer: 

(a) Baneri e-bost; 

(b) Atebion y tu allan i’r swyddfa (gan gynnwys cyfeiriadau Rhyddid 
Gwybodaeth a manylion hysbysiadau preifatrwydd); 

(c) Sleid teitl dogfennau PowerPoint a ddefnyddir i gynnal busnes 
cyhoeddus yng Nghymru; a 

(d) Deunydd sylfaenol ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. 

(2) Yn y tymor byr, bydd y Pennaeth Cyfathrebu yn goruchwylio’r diweddariad a’r 
cywiriadau i’r tab Cymraeg ar wefan y Comisiwn. Wrth symud ymlaen, byddwn 
yn sefydlu proses i sicrhau bod y tab Cymraeg yn cael ei ddiweddaru yn ôl yr 
angen. 

(3) Byddwn yn cymryd camau ar unwaith i gyfieithu’r newid diweddar i’r hysbysiad 
preifatrwydd. Wrth symud ymlaen, byddwn yn sefydlu proses i sicrhau, os bydd 
newidiadau mawr yn cael eu gwneud i ddogfennau corfforaethol, fod 
newidiadau cyfatebol yn cael eu comisiynu yn y cyfieithiad Cymraeg. Mae’n 
debygol mai aelod o’r Tîm Gwasanaethau Corfforaethol fyddai yn y sefyllfa orau 
i wneud hyn, fel y Pennaeth Cyfathrebu.  

 
1  Comisiwn y Gyfraith, Polisi Iaith Gymraeg (2015) sydd ar gael yn https://www.lawcom.gov.uk/about/our-

policies-and-procedures/ 
2  Comisiwn y Gyfraith, Diweddariad ar gynnydd Comisiwn y Gyfraith mewn perthynas â’r polisi Iaith Gymraeg 

(2017) ar gael yn https://www.lawcom.gov.uk/about/our-policies-and-procedures/ 

https://www.lawcom.gov.uk/about/our-policies-and-procedures/
https://www.lawcom.gov.uk/about/our-policies-and-procedures/
https://www.lawcom.gov.uk/about/our-policies-and-procedures/
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(4) Pan fydd nodwedd cyfieithu ar y pryd ar gael ar MS Teams, byddwn yn ei 
defnyddio mewn digwyddiadau lle gall aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru fod yn 
bresennol. 

(5) Byddwn yn mynd ati i gyfieithu canllaw arddull tŷ ar gyfer y Gymraeg, a bydd 
copi dwyieithog yn cael ei ddosbarthu i staff er mwyn hwyluso’r gwaith o 
gyfieithu crynodebau prosiectau yn y dyfodol.  

(6) Bydd canllawiau mewnol yn cael eu dosbarthu i aelodau staff sy’n rhan o’r 
gwaith o gyfieithu cyhoeddiadau llawn.  

(7) Byddwn yn edrych ar opsiynau i adolygu’r strategaeth recriwtio ar gyfer 
cyfreithwyr a / neu aelodau parhaol eraill o staff er mwyn targedu siaradwyr 
Cymraeg yn well. 

CYFLWYNIAD I’R BRIF DDYLETSWYDD 

1.5 Fel sefydliad, rydym yn atebol i Gynllun Iaith Gymraeg y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
gan ei fod yn gorff a noddir gan y Weinyddiaeth honno. Roeddem wedi ymrwymo i’r 
cynllun hwn cyn iddo gael ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 24 Mawrth 
2010.3 Bydd y Comisiwn yn parhau i fod yn atebol i Gynllun Iaith Gymraeg y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder at ddibenion monitro, adrodd a chydymffurfio cyhyd ag y 
bydd wedi ymrwymo i’r cynllun hwnnw. 

1.6 Yn unol ag adran 7 o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, rydym wedi mabwysiadu’r 
egwyddor y bydd y Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin yn gyfartal wrth gynnal 
busnes cyhoeddus yng Nghymru. Pan fydd y Comisiwn yn darparu gwasanaethau yn 
Gymraeg, byddwn yn darparu’n rhain i’r un safon â’r gwasanaeth Saesneg. Pwysleisir 
pwysigrwydd yr ymrwymiad hwn drwy gyfeirio ato wrth gyhoeddi ein cynlluniau 
corfforaethol a busnes a’n hadroddiadau blynyddol. 

1.7 Mae’r busnes cyhoeddus a gynhaliwn yn wahanol mewn rhai ffyrdd i fusnes 
cyhoeddus y Weinyddiaeth Gyfiawnder. O ganlyniad, er bod cynllun y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder, yn gyffredinol, yn berthnasol i bob agwedd ar ein gwaith, rydym o’r farn 
nad ydyw bob amser yn ddigon penodol i waith y Comisiwn i sicrhau bod yr egwyddor 
cydraddoldeb yn cael ei chyflawni yn y modd y mae’r Comisiwn yn darparu 
gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru. 4 

1.8 Mae’r Comisiwn wedi ymrwymo’n llwyr i’r egwyddor y dylid trin y Gymraeg a’r 
Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal, yn unol â gofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993. 
Bydd yr ymrwymiad hwn yn cael ei gynnwys wrth gyhoeddi ein cynlluniau corfforaethol 
a busnes a’n hadroddiadau blynyddol. 

1.9 Yn unol â’r egwyddor o gydraddoldeb a drafodir uchod ym mharagraff 1.8, rydym yn 
cydnabod yr angen i sicrhau bod y rhai sy’n teimlo eu bod yn gallu mynegi eu barn yn 

 
3   Gweler Cynllun Iaith Gymraeg y Weinyddiaeth Gyfiawnder 24 Mawrth 2010 Atodiad A. 
4 At ddibenion adran 5 a 21 o'r Ddeddf, ystyr 'y cyhoedd' yw'r bobl hynny y mae sefydliad yn ymwneud â hwy 

wrth gyflawni ei swyddogaethau. Nid yw’n cynnwys ymwneud â phobl sy’n gweithredu mewn capasiti sy’n 
cynrychioli’r Goron, y Llywodraeth neu’r Wladwriaeth. 
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well yn Gymraeg yn gallu gwneud hynny. Gallai gwadu’r hawl honno roi aelodau o’r 
cyhoedd dan anfantais. 

1.10 Mae’r Polisi’n cynnwys naw maes penodol lle gall y Comisiwn arfer yr egwyddor a 
fabwysiadwyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993.5 Trafodir y meysydd hyn yn eu tro 
isod. 

HUNANIAETH A PHRESENOLDEB CORFFORAETHOL 

1.11 Ein nod yw cyflwyno hunaniaeth gorfforaethol gwbl ddwyieithog ar yr holl ohebiaeth, 
dogfennau, cyflwyniadau, arwyddion a chyhoeddiadau (gan gynnwys cylchlythyrau) y 
bwriedir eu defnyddio yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys ffurf Gymraeg teitl y 
Comisiwn, “Comisiwn y Gyfraith”. 

1.12 Mae’r pandemig wedi effeithio’n fawr ar y ffordd y mae’r Comisiwn yn darparu ei 
wasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru. Mae pob digwyddiad ymgynghori, cyflwyniad 
a chyswllt â’r cyhoedd dros yr 20 mis diwethaf wedi digwydd ar-lein, ac mae hyn wedi 
arwain at newid hunaniaeth gorfforaethol y Comisiwn.  

1.13 O ganlyniad, rydym yn awyddus i ailedrych ar sut mae’r hunaniaeth gorfforaethol 
ddwyieithog yn cael ei chyflwyno, gan symud y ffocws i gyflwyniadau digidol. Gallai 
hyn gynnwys diweddaru’r wefan, gwneud defnydd dwyieithog o gyfryngau 
cymdeithasol, a defnyddio sleidiau teitl dwyieithog mewn digwyddiadau ymgynghori lle 
gallai’r cyhoedd yng Nghymru fod yn bresennol. 

Enghreifftiau o arferion da 

1.14 Mae llawer o staff Comisiwn y Gyfraith yn defnyddio baneri dwyieithog mewn 
gohebiaeth e-bost gyda’r cyhoedd.  

1.15 Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Comisiwn yr holl ddeunyddiau oedd yn ymwneud â’r 
14eg Rhaglen Ddiwygio yn ddwyieithog. 

1.16 Mae holl aelodau’r tîm sy’n gweithio ar y tri phrosiect byw sy’n ymwneud â Chymru’n 
unig (Cyfraith Cynllunio yng Nghymru, Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru a 
Rheoleiddio Diogelwch Tomennydd Glo yng Nghymru) yn defnyddio baneri e-bost 
dwyieithog, yn ogystal â sleidiau teitl dwyieithog ar gyfer cyflwyniadau Power Point i’r 
cyhoedd. Yr aelodau staff hyn fydd yn cael y cyswllt mwyaf rheolaidd â rhanddeiliaid 
ac aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru. 

1.17 Mae’r Comisiwn wedi cymryd camau i ddatblygu ymhellach hunaniaeth gorfforaethol 
ddwyieithog y sefydliad drwy ddefnyddio’r Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol wrth 
hyrwyddo ac adrodd ar ddigwyddiadau yng Nghymru.  

1.18 Yn unol â’r ddyletswydd statudol, rydym wedi cyhoeddi datganiadau dwyieithog i’r 
wasg ar y prosiectau sy’n ymwneud â Chymru’n unig.  

 
5  Comisiwn y Gyfraith, Polisi Iaith Gymraeg (2015) ar gael yn https://www.lawcom.gov.uk/about/our-policies-

and-procedures/ paragraffau 1.19 i 1.61. 

https://www.lawcom.gov.uk/about/our-policies-and-procedures/
https://www.lawcom.gov.uk/about/our-policies-and-procedures/
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Meysydd i’w diwygio 

Baneri e-bost 

1.19 Yn yr Arolwg, trafododd dau ymatebydd faneri e-bost dwyieithog. Eglurodd un 
ymatebydd y gallai camgymeriadau ddigwydd wrth i staff anghofio newid baneri e-bost 
wrth fynd o un derbynnydd i’r llall.  

1.20 Awgrymodd ymatebwr arall y dylid cynnwys templedi ar gyfer baneri e-bost o fewn y 
Polisi Iaith Gymraeg. Esboniwyd mai’r unig arfer ar hyn o bryd yw copïo baneri 
dwyieithog gan aelodau eraill o staff yn ôl yr angen. Roeddent hefyd yn awgrymu 
testun templed dwyieithog arall, fel gwybodaeth sy’n ymddangos ar ymatebion e-bost 
allan o’r swyddfa (fel cyfeiriadau Rhyddid Gwybodaeth a manylion hysbysiadau 
preifatrwydd). 

1.21 Mae copïo baneri dwyieithog yn golygu bod perygl y bydd camgymeriadau’n cael eu 
gwneud ac yn cael eu dyblygu heb i rywun sylwi. Byddai templed o destun dwyieithog 
safonol yn ffordd syml o wella hunaniaeth gorfforaethol ddwyieithog y Comisiwn wrth 
symud ymlaen. 

Gweithredu   

1.22 Bydd nodyn mewnol yn cael ei ddosbarthu i aelodau staff, gan gynnwys enghreifftiau 
o faneri e-bost dwyieithog ac atebion e-bost y tu allan i’r swyddfa (gan gynnwys 
cyfeiriadau Rhyddid Gwybodaeth ac ymwrthodiadau hysbysiadau preifatrwydd) gyda’r 
cyfieithiad perthnasol er hwylustod i aelodau staff di-Gymraeg. 

Gwefan 

1.23 Mae’r tab Cymraeg ar ein gwefan yn rhoi trosolwg da o waith creiddiol y Comisiwn. 

1.24 Er hynny, mae angen gwneud rhywfaint o waith diweddaru. Ar hyn o bryd, nid yw’n 
cyfeirio at unrhyw un o’r prosiectau byw sy’n ymwneud â Chymru’n unig. Yn ogystal, 
mae rhai gwallau teipio a gramadeg ar y dudalen we; dim ond yn Saesneg y mae’r 
tabiau llywio, ac mae’r rhestr o brosiectau a dogfennau y ceir dolenni atynt yn hen 
erbyn hyn. 

Gweithredu 

1.25 Mae’r Pennaeth Cyfathrebu wrthi’n sefydlu proses ar gyfer diweddaru tudalen 
Gymraeg y wefan o bryd i’w gilydd, ac (os yw’n bosibl, o ran adnoddau staff ac ati) 
dylai gael ei phrawfddarllen gan aelod o staff sy'n siarad Cymraeg i wneud yn siŵr ei 
bod yn gywir. 

Deunyddiau dwyieithog yn gyffredinol 

1.26 Yn ogystal â’r baneri e-bost uchod, mae lle i gyflwyno mwy o dempledi o ddeunyddiau 
dwyieithog, er enghraifft tudalen deitl ddwyieithog safonol ar gyfer cyflwyniadau Power 
Point. Bydd deunyddiau’n cael eu dosbarthu i staff er mwyn hwyluso’r gwaith o gynnal 
busnes yng Nghymru. 

1.27 Bydd yr Hysbysiad Preifatrwydd a “Sut rydym yn ymgynghori” yn ein cyhoeddiadau yn 
cael eu cyfieithu fel mater o drefn. Yn ogystal â hyn, dylai’r Pennaeth Cyfathrebu 



 5 

sicrhau, pan fydd ffurflenni safonol yn cael eu diwygio yn Saesneg, y dylid gwneud 
newidiadau cyfatebol mewn unrhyw gyfieithiadau.  

Gweithredu  

1.28 Byddwn yn cymryd camau ar unwaith i ddiweddaru’r hysbysiad preifatrwydd Cymraeg 
a’r dudalen “Sut rydym yn ymgynghori”. Byddwn hefyd yn sefydlu proses lle dylai 
aelod o staff fod yn gyfrifol am sicrhau, ar ôl diwygio unrhyw ddogfen gorfforaethol o 
bwys yn Saesneg, y dylai cyfieithydd proffesiynol wneud newidiadau cyfatebol yn y 
testun Cymraeg. 

DATBLYGU POLISÏAU 

1.29 Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, bydd y Comisiwn yn: 

(1) asesu canlyniadau ieithyddol polisïau sy'n effeithio ar wasanaethau a ddarperir i 
bobl Cymru; 

(2) sicrhau bod polisïau newydd a rhai sy’n bodoli eisoes yn gyson â’r broses o 
hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r Gymraeg; 

(3) gweithredu’r egwyddor o gydraddoldeb ar bob cyfle yn unol ag adran 7 o 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993. 

Enghreifftiau o arferion da 

1.30 Rydym yn cydymffurfio â’r nod hwn drwy gwblhau Asesiadau o’r Effaith ar yr Iaith 
Gymraeg ar gyfer y prosiectau angenrheidiol (gan ddefnyddio’r fframwaith a amlinellir 
yn Atodiad E y Polisi). Wrth symud ymlaen, dylai’r arfer hwn barhau dan arweiniad 
economegydd y Comisiwn. 

GOHEBIAETH A CHYSWLLT DROS Y FFÔN 

1.31 Bydd y Comisiwn yn rhoi’r hawl i aelodau’r cyhoedd ddewis pa iaith (Cymraeg neu 
Saesneg) y maent yn ei defnyddio wrth ohebu. Bydd y Comisiwn yn cofnodi dewis 
iaith ei gysylltiadau ac yn gweithredu yn unol â hynny. 

1.32 O ran cyswllt dros y ffôn, rydym yn cydnabod y gall hyn fod yn anodd oherwydd 
adnoddau staff a lleoliad Comisiwn y Gyfraith. Fodd bynnag, os bydd aelod o’r 
cyhoedd yn cysylltu â’r Comisiwn dros y ffôn yn dymuno trafod mater yn Gymraeg, 
byddwn yn gwneud ein gorau i gynnig atebion eraill dros dro, nes bydd modd gwneud 
trefniadau priodol.  

Enghreifftiau o arferion da 

1.33 Yn ddiweddar, fe wnaethom ddosbarthu llythyrau rhanddeiliaid dwyieithog ar gyfer 
lansiad y 14eg Rhaglen Ddiwygio. 

1.34 Mae’r rhan fwyaf o staff y Comisiwn sydd mewn cysylltiad â rhanddeiliaid yng 
Nghymru yn defnyddio baneri e-bost dwyieithog yn rheolaidd. I weld trafodaeth 
bellach am faneri e-bost dwyieithog, gweler {uchod a ym mharagraff 1.19xxx}.  
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DIGWYDDIADAU 

1.35 Pan fydd y Comisiwn yn trefnu digwyddiadau caeedig neu gyhoeddus yng Nghymru 
(boed yn rhithiol neu wyneb yn wyneb), bydd ein cyhoeddusrwydd yn Gymraeg ac yn 
Saesneg, a byddwn yn croesawu cyfraniadau yn y ddwy iaith.  

1.36 Er mwyn helpu i gynllunio digwyddiadau, dylai’r holl hysbysiadau a’r gwahoddiadau ar 
gyfer digwyddiadau o’r fath ddweud yn glir y croesewir cyfraniadau yn Gymraeg neu 
yn Saesneg. Dylent roi cyfle i’r rhai sy’n bwriadu mynychu roi gwybod i ni pa iaith y 
maent yn bwriadu cyfrannu ynddi, o leiaf 14 diwrnod cyn dyddiad y digwyddiad. 

1.37 Pan roddir hysbysiad o fwriad i gyfrannu yn Gymraeg, yna byddwn yn darparu: 

(1) gwasanaeth cyfieithu yn y digwyddiad; a 

(2) deunyddiau wedi’u cyfieithu, wedi’u paratoi gan y Comisiwn at ddefnydd y rheini 
sy'n dod i’r digwyddiad. 

1.38 Amlinellir ymhellach y canllawiau ynghylch dyletswydd y Comisiwn i gynnig 
gwasanaethau cyfieithu yn Atodiad A y Polisi.  

Enghreifftiau o arferion da 

1.39 Mewn digwyddiad ymgynghori diweddar, roedd y tîm a oedd yn gweithio ar y prosiect 
Priodasau wedi gwahodd cynorthwyydd ymchwil Cymraeg o dîm arall i ddigwyddiad 
ymgynghori, er mwyn hwyluso cyfraniadau dwyieithog.  

1.40 Yng nghyfarfod diwethaf Pwyllgor Cynghori Cymru, roedd y Comisiwn wedi gwahodd 
yr aelodau i ofyn cwestiynau yn Gymraeg drwy’r “blwch sgwrsio” ar gyfer cyfarfodydd 
rhithiol. Cafwyd sylwadau dilynol yn Gymraeg hefyd dros e-bost.  

Meysydd i’w diwygio 

1.41 Yn y dyfodol, bydd y Comisiwn yn ystyried pa lwyfan rhithiol i’w ddefnyddio i gynnal 
digwyddiadau ymgynghori rhithiol lle mae angen cyfieithu ar y pryd. Pan fyddwn yn 
gweithio gyda sefydliadau eraill yng Nghymru, byddwn yn defnyddio’r llwyfan o’u 
dewis, yn enwedig lle maent yn cynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd.  

1.42 Ar hyn o bryd, yr unig lwyfan sy’n gallu cynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yw 
Zoom, ac nid yw’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn defnyddio hwn. Mae Microsoft Teams 
wrthi’n datblygu’r swyddogaeth hon ond nid yw’r diweddariad wedi cael ei ryddhau 
eto. 

CYHOEDDIADAU 

1.43 Mae rhai o’n cyhoeddiadau’n cael eu cyfieithu i’r Gymraeg, fel prosiectau sy’n 
ymwneud â Chymru’n unig, a dogfennau cryno ar gyfer prosiectau sy’n berthnasol i 
Gymru a Lloegr. Amlinellir manylion y gofynion cyfieithu yn llawn yn Atodiad B y Polisi 
Iaith Gymraeg. 

1.44 Byddwn yn parhau i sicrhau bod fersiwn Gymraeg neu ddwyieithog unrhyw 
gyhoeddiad terfynol ar gael o fewn yr un amserlen â’r fersiwn Saesneg. 
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Enghreifftiau o arferion da 

1.45 Bydd angen i ddau brosiect byw o fewn y tîm Cyfraith Gyhoeddus a’r Gyfraith yng 
Nghymru gyfieithu papurau ymgynghori ac adroddiadau terfynol yn llawn. Pan fydd 
cyhoeddiadau llawn yn cael eu cyfieithu, mae’n hanfodol sefydlu deialog rhwng tîm y 
prosiect a’r cyfieithwyr cyn gynted â phosibl.  

1.46 Yn ddiweddar, cyhoeddwyd y papur ymgynghori ar gyfer y prosiect Tribiwnlysoedd 
Datganoledig yng Nghymru yn y Gymraeg, a chymeradwywyd y cyfieithiad gan 
randdeiliaid allweddol yng Nghymru. 

1.47 Ar hyn o bryd mae Cynorthwywyr Ymchwil yn gweithio ar ganllaw arddull tŷ ar gyfer y 
Gymraeg i’w anfon ochr yn ochr ag unrhyw ddogfennau i gynorthwyo’r cyfieithwyr a 
sicrhau bod cyfieithiadau’n gyson. 

Meysydd i’w diwygio 

1.48 Ar gyfer prosiectau sy’n ymwneud â Chymru’n unig, rhaid i ni sicrhau bod amserlenni 
cyfieithu’n cael eu cynnwys yn y gwaith cynllunio ehangach er mwyn cydymffurfio â’n 
hymrwymiad i gyhoeddi’r cyfieithiad Cymraeg o fewn yr un amserlen â’r cyhoeddiad 
Saesneg. 

1.49 Ar ôl cyhoeddi Papur Ymgynghori llawn yn Gymraeg, cafodd dogfen fewnol ei chreu 
gan aelodau’r tîm Cyfraith Gyhoeddus a’r Gyfraith yng Nghymru. Cafodd hon ei 
rhannu ag aelodau eraill o staff, i roi arweiniad ymarferol ar gyfer gweithio gyda 
chyfieithwyr a chyhoeddi yn Gymraeg.  

1.50 Mae rhai prosiectau technegol (fel Rheoleiddio Diogelwch Tomennydd Glo yng 
Nghymru) wedi gweld budd mewn darparu rhestr termau i’r cyfieithwyr (mae hyn yn 
dibynnu ar aelod o staff sy’n siarad Cymraeg). 

RECRIWTIO A HYFFORDDI 

1.51 Wrth hysbysebu am aelodau o staff a Chomisiynwyr newydd, byddwn yn cyhoeddi 
deunyddiau hyrwyddo dwyieithog ychwanegol os ydym yn gweld bod y rôl yn debygol 
o olygu gwaith uniongyrchol gyda phrosiectau sy'n benodol i Gymru.  

1.52 Byddwn hefyd yn cyhoeddi deunyddiau hyrwyddo dwyieithog bob blwyddyn fel rhan 
o’r ymgyrch recriwtio reolaidd am gynorthwywyr ymchwil. 

1.53 Dylid adnabod unrhyw swyddi a allai godi, gan gynnwys swyddi sy’n ymwneud â 
chyfathrebu allanol, lle mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol neu’n ddymunol. 
Bydd lefel y hyfedredd sydd ei angen hefyd yn cael ei nodi yn y disgrifiad swydd.  

Enghreifftiau o arferion da 

1.54 Mae strategaeth recriwtio bresennol y Comisiwn mewn perthynas â siaradwyr 
Cymraeg yn llwyddiannus, gyda dau gynorthwyydd ymchwil yn medru’r Gymraeg ar 
hyn o bryd ac aelodau eraill o staff yn dysgu Cymraeg.  

Meysydd i’w diwygio 

1.55 Byddwn yn ailedrych ar y strategaeth recriwtio i ddenu siaradwyr Cymraeg wrth 
recriwtio cyfreithwyr neu aelodau parhaol eraill o staff. Er bod cael cynorthwywyr 
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ymchwil sy’n siarad Cymraeg yn fuddiol yn y tymor byr, oherwydd trosiant uchel 
cynorthwywyr ymchwil y Comisiwn, bydd canolbwyntio ymdrechion ar aelodau parhaol 
o staff yn fuddiol.  

1.56 Os bydd angen yn y dyfodol, mae’n bosibl y byddwn yn ystyried a oes modd cyflogi’r 
un cyfieithydd i weithio ar gyhoeddiadau’r Comisiwn. Byddai modd gwneud hyn drwy 
bennu darparwr unigol, neu gyfieithydd llawrydd. Yn y tymor hir, byddai hyn yn sicrhau 
cysondeb ac yn arwain at ddatblygu Arddull Tŷ ar gyfer y Gymraeg i’r Comisiwn.  

TRYDYDD PARTÏON A THREFNIADAU GWEINYDDOL 

1.57 Rydym yn cael budd o ddefnyddio contractau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer 
gwasanaethau cyfieithu, gyda darparwyr priodol. Yn rhinwedd Cynllun Iaith Gymraeg 
y Weinyddiaeth Gyfiawnder, rydym hefyd yn cael budd o gysylltiadau ag Uned Iaith 
Gymraeg GLlTEM.  

Meysydd i’w diwygio 

Yr Uned Iaith Gymraeg 

1.58 Er bod y berthynas yn debygol o gael ei chyfyngu gan fframwaith y gwasanaeth 
cyfieithu, mae Cynllun Iaith Gymraeg y Weinyddiaeth Gyfiawnder (y mae’r Comisiwn 
wedi ymrwymo iddo) yn annog y rheini sydd wedi ymrwymo i’r cynllun i gynnwys 
“Uned Iaith Gymraeg GLITEM lle bo angen i roi cyngor ar ganlyniadau ieithyddol 
posibl gweithredu polisïau sy’n effeithio ar y gwasanaethau a ddarperir yng 
Nghymru”.6 Byddai modd gwneud defnydd o’r berthynas hon ymhellach wrth ddrafftio 
asesiadau effaith ar y Gymraeg. 

Fframwaith gwasanaeth cyfieithu 

1.59 Gall defnyddio darparwyr cyfieithu gwahanol achosi anawsterau i brosiectau sy’n 
ymwneud â Chymru’n unig. Er enghraifft, gall arddull ieithyddol amrywio o un darparwr 
cyfieithu i’r llall, ac nid oes sicrwydd o dan y fframwaith presennol y bydd yr un 
darparwr cyfieithu yn cael ei ddefnyddio dros gyfnod prosiect.  

1.60 Gall hyn hefyd arwain at wahanol gyfieithiadau o rannau safonol o gyhoeddiadau 
Comisiwn y Gyfraith, y dudalen “Sut rydym yn ymgynghori” neu hysbysiad 
preifatrwydd er enghraifft. O ganlyniad, bydd llawer o arddull tŷ’r Comisiwn, sy'n gyson 
fel arall, yn cael ei golli wrth ddefnyddio gwahanol ddarparwyr cyfieithu.  

Camau Gweithredu 

1.61 Er mwyn helpu i ddatblygu Arddull Tŷ'r Comisiwn ar gyfer y Gymraeg, byddwn yn 
rhannu Canllawiau’r Comisiwn ar Arddull Mewnol i gyfieithwyr ochr yn ochr â 
dogfennau i’w cyfieithu, yn ogystal â’r Canllaw Byr ar Arddull Mewnol Cymraeg, sy’n 
cynnwys rhai termau a ddefnyddir yn gyffredin yng nghyhoeddiadau Comisiwn y 
Gyfraith.  

 
6  Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Cynllun Iaith Gymraeg (2018) t8. 
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MONITRO 

1.62 Y Prif Weithredwr, Phillip Golding, fydd yn gyfrifol am fonitro camau gweithredu’r 
adolygiad hwn a’u rhoi ar waith, yn unol â’r hyn y cytunwyd arno gyda’r Bwrdd, gyda 
chefnogaeth Grŵp Llywio Cymru Comisiwn y Gyfraith.  

1.63 Dylai'r Polisi gael ei adolygu'n ffurfiol unwaith eto ymhen tair blynedd.  
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