
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
 
 
Ein cyf JMEWL/02328/22 
 
Y Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn 
llywelahafowain@gwynedd.llyw.cymru  
 
 

15 Rhagfyr 2022 
 

 
Annwyl y Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 17 Tachwedd ynghylch darparu cyfieithu ar y pryd yn 
ddiofyn yng nghyfarfodydd Llywodraeth Cymru.   
 
Wrth drefnu cyfarfodydd rydym yn annog ein staff i ddefnyddio crebwyll o safbwynt y 
trefniadau cyfarfodydd.  Mae mynychwyr o sefydliadau sydd yn gweithredu drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn un o’r ystyriaethau hynny, ynghyd â thestun y cyfarfod a’i leoliad, er mwyn 
iddynt wneud penderfyniad i ddarparu’r gwasanaeth ai peidio.  Rydym yn darparu cyfieithu 
ar y pryd mewn cyfarfodydd y tu hwnt i’n dyletswyddau statudol ond mae cyfyngiadau ar 
hynny wrth i ni flaenoriaethu’n hadnodd cyfieithu.  Fel yr eglurais wrth Mr Gibbard yn fy 
llythyr ym mis Mehefin, ni fyddai’n hadnoddau yn caniatáu inni wneud hynny’n ddiofyn ar 
gyfer pob cyfarfod a drefnir gan y Llywodraeth.   
 
Mae canlyniad ein partneriaeth ddiweddaraf gyda Microsoft – i ganiatáu cyfieithu ar y pryd 
mewn cyfarfodydd Teams sydd wedi eu trefnu - newydd ei ryddhau.  Yn wir, rydym eisoes 
wedi profi’r swyddogaeth newydd mewn nifer o gyfarfodydd gyda chryn lwyddiant.  Mi fydd 
ein cydweithredu gyda Microsoft i sicrhau’r datblygiad hwn yn golygu bod cyfleuster 
cyfieithu ar y pryd ar gael a fydd yn galluogi hyd yn oed fwy ohonom i ddefnyddio’n hiaith 
mewn cyfarfodydd rhithiol.  Rwyf yn meddwl fod diffyg cyfleuster cyfieithu ar y pryd, dros 
gyfnod y pandemig, wedi effeithio’n andwyol ar ddefnydd y Gymraeg mewn cyfarfodydd 
rhithiol, a dyma pam rydw i wrth fy modd ein bod ni wedi gallu gweithio ar y cyd â Microsoft i 
sicrhau ei fod ar gael i bawb sydd yn defnyddio Teams, heb gost ychwanegol.   
 
Fel y nodais yn fy llythyr at Mr Gibbard, mae’r datblygiad yma yn achos o Gymru a’r 
Gymraeg yn arwain datblygiad a fydd yn cynyddu’r defnydd o ieithoedd ledled y byd, gan 
gynnwys ieithoedd lleiafrifol.   
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Rwyf eisoes wedi datgan y byddaf yn ei ddefnyddio ar bob cyfle posibl er mwyn i mi allu 
gwneud rhagor o ddefnydd o’r Gymraeg mewn cyfarfodydd.   
 
Yn gywir, 
 

 
 
Jeremy Miles AS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

  
 


