
Safonau'r Gymraeg: Rheoliadau 
Gwella gwasanaethau i siaradwyr Cymraeg 

 
 
Cwestiynau Cyffredin 
 
1 – Mae Cynlluniau Iaith gennym yn barod – pam fo angen safonau? 

Er bod y ffordd y darperir gwasanaethau i bobl Cymru wedi newid ers Deddf yr Iaith 
Gymraeg 1993, nid yw’r fframwaith a osodir gan y Ddeddf yn caniatáu i’r newidiadau 
hyn gael eu hystyried mewn ffordd gyson. O’r herwydd, nid yw’r cynlluniau iaith 
bellach yn cynnig dull cyson, dibynadwy a chlir o reoleiddio’r ddarpariaeth 
gwasanaethau Cymraeg yng Nghymru. 
 
Er enghraifft, gellir trafod a negodi cynnwys y cynlluniau, felly gall cyrff sy’n darparu 
gwasanaethau tebyg yn yr un ardal ddaearyddol gynnig lefel wahanol o wasanaeth. 
Mae hyn yn golygu bod potensial ar gyfer anghysondeb oddi mewn i sectorau, ac 
ansicrwydd ymhlith siaradwyr Cymraeg ynglŷn â’r gwasanaethau i’w disgwyl. 
 
Bydd y Mesur nid yn unig yn galluogi’r Comisiynydd i ymchwilio i ddiffyg 
cydymffurfiaeth â’r safonau, ond hefyd i gymryd camau priodol i’w gorfodi. 
 
Mae sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg hefyd yn gam mawr ymlaen mewn perthynas â 
gorfodi cyrff i gydymffurfio ac fel llwybr apêl. 
 
 
2 – Oni fydd y safonau’n golygu rhagor o gostau i sefydliadau? 
Mae gan y mwyafrif helaeth o’r sefydliadau sy’n ddarostyngedig i Fesur y Gymraeg 
(Cymru) 2011 eisoes gynlluniau iaith. Yn hynny o beth, dylent eisoes fod yn darparu 
ystod o wasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd.  
 
Yn achos y cylch cyntaf o safonau, felly, nid oes disgwyl iddynt roi baich ariannol 
newydd sylweddol ar y sefydliadau hynny yr effeithir arnynt. 
 
O brofiad, gwyddom fod y ffordd y mae sefydliad yn cynllunio’i ddarpariaeth 
ddwyieithog yn effeithio ar y costau yr eir iddynt.  Er enghraifft, os caiff y Gymraeg a’r 
Saesneg eu hystyried fel rhan o brosiect o’r cychwyn cyntaf, yn hytrach na thrin y 
Gymraeg fel ‘ychwanegiad’ at y ddarpariaeth Saesneg. 
 
 
3 – Y sector preifat a chystadleuaeth 
Polisi cyffredinol Gweinidogion Cymru yw peidio â gosod dyletswyddau ar y sector 
preifat. Fodd bynnag, mae Mesur y Gymraeg yn cwmpasu rhai sefydliadau yn y 
sector preifat, ac felly gallai fod yn ofynnol iddynt gydymffurfio â safonau yn y 
dyfodol. 
 
Yn achos y nifer fach o gwmnïau sector preifat a all fod yn destun safonau, y nod yw 
sicrhau cysondeb rhwng cwmnïau sy’n gweithredu yn yr un sector o ran y 
gwasanaethau a ddarperir yn Gymraeg. 
 



Nid yw cwmnïau sector preifat yn rhan o gylch cyntaf y safonau.  Y bwriad yw drafftio 
safonau ar eu cyfer yn y dyfodol.   
    
 
4 – Sut allwch chi ddisgwyl i sefydliadau gydymffurfio â chymaint o safonau? / 
Beth yw ystyr “penodol gymwys”? 

Nid oes disgwyl i’r Comisiynydd osod pob un o’r safonau ar unrhyw sefydliad unigol. 
Cafodd y safonau eu drafftio er mwyn galluogi’r Comisiynydd i ddewis pa rai sydd 
fwyaf rhesymol neu ymarferol ar gyfer pob sefydliad. 
 
O ystyried nifer y safonau, mae’n bosibl i’r ymadrodd “penodol gymwys” achosi 
rhywfaint o bryder, gyda rhai’n ofni y caiff pob safon sy’n benodol gymwys i sefydliad 
eu gosod yn eu cyfanrwydd ar y sefydliad.  Ystyr “penodol gymwys” yw bod 
Gweinidogion Cymru wedi awdurdodi’r Comisiynydd i’w gwneud yn ofynnol i 
sefydliad gydymffurfio â safon. 
 
Nid yw’r ffaith bod safon yn cael ei gwneud yn benodol gymwys i sefydliad yn golygu 
bod yn rhaid iddo gydymffurfio â’r safon hwnnw, nac o reidrwydd y caiff ei gosod 
arno.  Penderfyniad y Comisiynydd fydd gosod safon ar sefydliad ai peidio. 
 
Bydd y Comisiynydd yn pennu yn ei hysbysiadau cydymffurfio i ba raddau y byddai 
disgwyl i sefydliad gydymffurfio â safon benodol ac erbyn pryd. Gallai fod yn ofynnol 
i’r sefydliad gydymffurfio â safon mewn rhai amgylchiadau ond nid mewn eraill, neu 
mewn rhai ardaloedd ond nid mewn eraill. 
 
Un o fanteision y dull hwn yw ei hyblygrwydd, am y bydd yn caniatáu i’r Comisiynydd 
ddiwygio’r hysbysiadau cydymffurfio yn y dyfodol heb orfod llunio rheoliadau i wneud 
safonau newydd yn benodol gymwys i sefydliad.    
 
 
5 – Beth fydd yn digwydd os na fydd sefydliad yn cydymffurfio â safon? 
Bydd cyfundrefn orfodi well yn cynnig ffordd fwy effeithiol o ymdrin â diffyg 
cydymffurfiaeth, gan ganiatáu hefyd ar gyfer datrys cwynion yn gynnar ac yn 
anffurfiol yn ôl yr hyn sy’n briodol. 
 
Lle bo’r Comisiynydd yn pennu bod person wedi methu â chydymffurfio â gofyniad 
perthnasol, gall gymryd camau gorfodi, a all gynnwys un neu fwy o’r canlynol:  

 ei gwneud yn ofynnol i sefydliad baratoi cynllun gweithredu neu gymryd 

camau penodol 

 bod y sefydliad neu’r Comisiynydd yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r diffyg 

cydymffurfiaeth  

 bod y Comisiynydd yn gosod cosb sifil.  

Gall y Comisiynydd hefyd gynnig argymhellion neu gyngor, neu gall ddod i gytundeb 
setlo gyda’r sefydliad yn hytrach na chymryd camau gorfodi. 
 
 
 



6 – Dydy pobl ddim yn defnyddio gwasanaethau Cymraeg fel y mae hi – pam 
darparu mwy? 

Mae yna lawer o resymau cymhleth o ran pam nad yw pobl yn defnyddio 
gwasanaethau yn Gymraeg. Yn eu plith mae: 

 A yw arwyddion a naws ehangach y sefydliad yn Gymraeg neu’n 

ddwyieithog? 

 A oes deunyddiau ‘Iaith Gwaith’ (er enghraifft, laniardau a bathodynnau) i’w 

gweld ar hyd y sefydliad - a yw’n amlwg bod gwasanaeth Cymraeg ar gael? 

 A gaf i wasanaeth gwaeth o ddelio â’r sefydliad yn Gymraeg? 

 Beth yw fy mhrofiad blaenorol o ddelio â’r sefydliad? 

 Faint o amser sydd gen i heddiw ac a fydd yr opsiwn Cymraeg yn achosi 

oedi? 

 
Bydd y safonau’n chwarae rhan allweddol i sefydlu fframwaith sy’n sicrhau y gall 
pobl fod yn hyderus yn y gwasanaethau y maen nhw’n eu derbyn yn Gymraeg, a’u 
bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl.  Byddant yn helpu i wneud yn siŵr bod 
gwasanaethau Cymraeg yn cael eu cynnig yn rhagweithiol, eu bod yn cael eu 
hyrwyddo’n dda, a’u bod o ansawdd a fydd yn gwneud i bobl deimlo eu bod yn cael 
gwasanaeth cystal â’r gwasanaeth Saesneg cyfatebol.  
 
Os yw pobl yn gwybod beth i’w ddisgwyl, mae’n dilyn y byddant yn fwy tebygol o 
ddefnyddio’r gwasanaethau.  
 
 
7 – Sut fyddwch chi’n sicrhau bod safonau’n rhesymol ac yn gymesur? 
Mae Mesur y Gymraeg yn caniatáu ar gyfer pennu gwahanol safonau ar gyfer un 
math o ymddygiad.  Mae hyn yn caniatáu i Weinidogion Cymru bennu ystod o 
safonau y gall y Comisiynydd ddewis o’u plith ar gyfer pob sefydliad unigol. Drwy 
ddarparu ystod o safonau, y nod fu sicrhau bod o leiaf un ohonynt yn rhesymol ac yn 
gymesur ar gyfer sefydliad.  
 
Er hynny, mater i’r Comisiynydd yn y man cyntaf, ac wedi hynny i’r Tribiwnlys drwy 
gyfrwng apêl, fydd rhesymoldeb a chymesuredd unrhyw safon y bydd gofyn i 
sefydliad gydymffurfio â hi. Fel y crybwyllir uchod, mae gan y Comisiynydd 
hyblygrwydd hefyd i osod safon ar sefydliad mewn rhai amgylchiadau ond nid mewn 
rhai eraill, ac mewn rhai ardaloedd ond nid mewn eraill.  Gellid hefyd defnyddio’r 
hyblygrwydd hwn i sicrhau bod safon yn rhesymol ac yn gymesur. Fodd bynnag, 
mater i’r Comisiynydd ei bennu mewn perthynas â phob sefydliad a phob safon fydd 
hwn.   
 
 
8 – Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ymchwiliad safonau’r Comisiynydd a’r 
ymgynghoriad hwn ar y rheoliadau? 
Rhwng 27 Ionawr ac 18 Ebrill, cynhaliodd Comisiynydd y Gymraeg ymchwiliad 
safonau i geisio ymatebion gan Weinidogion Cymru, Awdurdodau’r Parciau 
Cenedlaethol ac awdurdodau lleol yng Nghymru ynghylch a oedd y safonau 
arfaethedig yn rhesymol ac yn gymesur.  
 



Doedd llawer o’r ymatebion gan aelodau’r cyhoedd a gyrhaeddodd y Comisiynydd ac 
Uned Iaith Llywodraeth Cymru ddim yn cyd-fynd â chwmpas ymchwiliadau’r 
Comisiynydd.  Er hynny roedden nhw’n awgrymu bod pobl am gael dweud eu dweud 
ar y safonau.  O’r herwydd, cyflwynodd y Comisiynydd nodyn cyngor i Weinidogion 
Cymru yn awgrymu eu bod yn rhoi’r cyfle i bobl fynegi barn, ac y byddai 
ymgynghoriad ar y rheoliadau drafft yn ffordd ddelfrydol o wneud hynny.     
 
Mewn Datganiad Ysgrifenedig yn ystod yr haf, cyhoeddodd y Prif Weinidog ei fwriad 
i dderbyn y cyngor hwnnw ac ymgynghori am gyfnod o bedair wythnos ym mis 
Tachwedd 2014.   
 
Bydd yr ymgynghoriad hwn yn gyfle i bobl gynnig sylwadau ar gynnwys y rheoliadau 
a fydd yn pennu’r safonau.  
 
 
9 – Beth am gontractwyr trydydd parti? 

Mae rhai wedi mynegi pryder ynghylch i ba raddau y byddai trydydd partïon sy’n cael 
eu contractio gan sefydliad i ddarparu gwasanaeth penodol yn rhwym i gadw at y 
safonau a osodir ar y sefydliad hwnnw.  
 
Mae’r safonau cyflenwi gwasanaethau wedi eu drafftio yn unol â gweithgareddau’r 
sefydliadau. Hyd yn oed os caiff y gweithgareddau hynny eu contractio i drydydd 
parti, bydd yn rhaid i’r sefydliad o hyd gydymffurfio â’r safonau perthnasol.  
 
Does dim angen cyfeirio at hyn yn benodol yn y safonau felly. 
 
 
10 – I ba sefydliadau fydd y safonau’n berthnasol? 

Caiff cyfundrefn newydd y safonau ei chyflwyno’n raddol, gan ddisodli’r cynlluniau 
iaith fesul sector yn unol â system flaenoriaethu.   
 
Cafodd y set gyntaf o safonau ei pharatoi er mwyn caniatáu i’r Comisiynydd osod 
dyletswyddau ar yr Awdurdodau Lleol, Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol a 
Gweinidogion Cymru.   
 
Y rheswm dros ddatblygu safonau ar gyfer y sefydliadau hyn yn gyntaf yw eu bod yn 
cynnig ystod eang o wasanaethau i’r cyhoedd ym mhob rhan o Gymru, yn datblygu 
polisïau yn lleol ac yn genedlaethol, ac mewn sefyllfa i hybu’r iaith a chynyddu ei 
phroffil.  
 
Yn y dyfodol caiff cylchoedd safonau eu paratoi ar gyfer cyrff fel y byrddau iechyd, 
darparwyr addysg bellach ac addysg uwch, elusennau a chwmnïau preifat.  
 
 
11 – Oni fydd yn beryglus cael arwyddion ffordd Cymraeg? 
Bydd un o’r safonau arfaethedig yn ei gwneud yn ofynnol gosod y Gymraeg fel ei 
bod yn debygol o gael ei darllen yn gyntaf ar arwyddion ffordd dwyieithog. 
 
Drwy’r cynlluniau iaith, mae’r ddeddfwriaeth bresennol yn ei gwneud yn ofynnol i 
gyrff cyhoeddus drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal, ac mae cynllun iaith y 



Llywodraeth eisoes yn ein hymrwymo i roi negeseuon dwyieithog ar arwyddion ffordd 
ar gefnffyrdd.  
 
Er hynny, mater i’r Comisiynydd fydd penderfynu a yw’r safon arfaethedig yn 
rhesymol a chymesur mewn unrhyw amgylchiadau penodol, a bydd modd i 
sefydliadau apelio yn erbyn y penderfyniadau hyn.  
 
Ar hyn o bryd, caiff y Gymraeg ei gosod uwchlaw’r Saesneg ar arwyddion ffordd 
mewn saith awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’r nifer a gaiff eu hanafu mewn 
damweiniau ffordd yn yr ardaloedd hyn yn gyson ag awdurdodau lleol eraill yng 
Nghymru. 
 

 

12 – Beth fydd yn digwydd os bydd aelod o’r cyhoedd yn cwyno nad yw 
sefydliad yn cydymffurfio â’r safonau? 
Bydd gan y Comisiynydd bŵer i ymchwilio i honiadau gan aelodau’r cyhoedd bod 
sefydliad wedi torri safon. 
  
Gallai’r ymchwiliadau hyn arwain at osod y sancsiynau a grybwyllir uchod, neu 
gamau gorfodi neu gywiro eraill. 
 
 
13 – Beth all sefydliad ei wneud os yw o’r farn nad yw’r safonau a osodir arno 
yn rhesymol neu’n gymesur? 

Yn y man cyntaf, bydd modd i’r sefydliad apelio i’r Comisiynydd, gyda llwybr apêl 
pellach ar gael i’r Tribiwnlys.  
 
Os penderfynir bod gofyniad mewn hysbysiad cydymffurfio i gydymffurfio â safon yn 
afresymol a/neu’n anghymesur, rhaid i’r Comisiynydd, neu’r Tribiwnlys os yw’n 
briodol, naill ai    

 ddirymu’r hysbysiad hwnnw  

 dirymu’r hysbysiad a rhoi hysbysiad cydymffurfio newydd 

 amrywio’r hysbysiad cydymffurfio presennol. 

 
14 – Beth yw rôl Tribiwnlys y Gymraeg mewn perthynas â’r safonau?  

Bydd Tribiwnlys y Gymraeg yn gwrando ar apeliadau yn erbyn penderfyniadau 
Comisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â Safonau’r Gymraeg.    
 
 
15 – A oes gan sefydliadau ddigon o weithwyr Cymraeg eu hiaith i ddarparu’r 
gwasanaethau hyn? 

Mater i’r Comisiynydd fydd asesu a phenderfynu beth all sefydliad ei wneud a beth y 
dylid gofyn iddo wneud, a gall ei hysbysiadau cydymffurfio gynnwys amserlen sy’n 
rhoi amser iddo gymryd camau yn hyn o beth.  Ond fel y crybwyllwyd eisoes, rhaid i’r 
safonau a osodir gan y Comisiynydd fod yn rhesymol a chymesur. 
 
Cafodd y safonau gweithredu eu paratoi er mwyn cynnig fframwaith statudol i 
gefnogi ac atgyfnerthu gwaith sefydliadau sydd eisoes yn gweithredu’n fewnol trwy 
gyfrwng y Gymraeg.  Maen nhw hefyd yn annog ac yn gosod targedau heriol i’r 



sefydliadau a fydd yn wynebu’r gofynion hyn am y tro cyntaf. Mae’n dilyn y bydd y 
sefydliadau sy’n gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd yn gallu 
bodloni’r safonau eraill yn well. 
 
Dyna pam ein bod o’r farn bod y safonau gweithredu yn gam pwysig ar gyfer 
hyrwyddo’r Gymraeg yn ehangach, am y gallai’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg yn y 
gweithle wella hyder pobl i’w defnyddio yn y cartref ac yn y gymuned hefyd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


