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Cam 1. Beth yw’r darn o waith a’i amcan(ion)? 
 
 
Creodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (“y Mesur”) system newydd Safonau’r 
Gymraeg. Bydd y Safonau yn disodli Cynlluniau Iaith Gymraeg a ddatblygwyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a bydd yn galluogi Comisiynydd y Gymraeg (“y 
Comisiynydd”) i osod delytswyddau ar gyrff. Dechreuodd y broses hon o ddisodli 
Cynlluniau Iaith Gymraeg ym Mawrth 2015 pan gyflwynwyd y set gyntaf o Reoliaidau 
(Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015) i Weinidogion Cymru, Llywodaraeth 
Leol a Pharciau Cenedlaethol. Gosododd y set gyntaf o Reoliadau y strwythyr a’r 
cyfeiriad polisi cychwynnol ar gyfer y Rheoliadau dilynol (Rhifau 2, 4,5,a 6). Yn 
ogystal, mae Rheoliadau (Rhif 1) yn sail i’r  Rheoliadau hyn, Rheoliadau (Rhif 7). 
Oherwydd y gwahaniaethau rhwng  y gwasanaethau a’r modd y maent yn cael eu 
cyflenwi gan gyrff yn Rheoliadau (Rhif 1, 2,4,5 a 6) a’r cyrff yn Rheoliadau (Rhif 7) 
mae’r Rheoliadau newydd yn wahanol iawn i’r rheini sydd eisoes mewn grym er 
mwyn darparu ar gyfer y gwahaniaethau hyn. 
 
Mae pob un o’r Rheoliadau a ddrafftiwyd gan Lywodraeth Cymru yn anelu at: 
 

 Wella’r gwasanaethau cyfrwng Cymraeg y gall bobl (o bob oedran) ddisgwyl 
eu derbyn gan gyrff. 

 Cynyddu defnydd pobl o wasanaethau cyfrwng Cymraeg. 

 Ei gwneud yn glir i gyrff yr hyn mae agen iddynt ei wneud o ran y Gyrmaeg 

 Sicrhau cysondeb priodol o ran y dyletswyddau a roddir ar gyrff sydd yn yr un 
sector  

 
Mae’r Rheoliadau yn pennu ystod o safonau y gellir eu gosod ar gorff ond mater i’r 
Comisiynydd fydd dewis pa safonau i’w gosod ar bob sefydliad drwy Hysbysiad 
Cydymffurfio. Mae’r Hysbysiad Cydymffurfio hefyd yn pennu’r dyddiad y mae’n 
ofynnol i’r corff gydymffurfio â’r safonau y mae’r Comisiynydd am osod arnynt. Mae 
gan y corff o leiaf 6 mis o’r dyddiad y mae’r Comisiynydd yn rhoi Hysbysiad 
Cydymffufio cyn bod rhaid iddo gydymffurfio â safon benodedig. Os daw’r 
Comisiynydd i’r casgliad, ar ôl ymgynghori â’r corff, bod angen rhoi mwy o amser, 
gall y Comisiynydd roi cyfnod cydymffurfio hirach i’r corff. 
 
Roedd y cyrff a’r grwpiau o gyrff a enwir yn y Rheoliadau arfaethedig yn rhan o 
Ymchwiliad Safonau’r Comisiynydd a gynhalwyd rhwng 17/11/2014 a 6/2/20151. 
Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus llawn dros 13 wythnos o fis Gorffennaf 2016 
ar set ddrafft o’r Rheoliadau. Mewn ymateb i’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr 
ymgynghoriad, mae nifer o newidiadau wedi’u gwneud i’r Rheoliadau drafft sydd 
wedi’u hymgorffori yn Rheoliadau (Rhif 7) arfaethedig. 
 
Mae CRIA ar wahân wedi’u paratoi a’u gosod ar gyfer Rheoliadau Safonau’r 
Gymraeg (1,2,4,5,6). Mae’r CRIA hwn ar gyfer Rheoliadau (No.7) yn unig. 
Nodir y bydd y Rheoliadau arfaethedig yn effeithio ar blant sy’n siarad Cymraeg drwy 
gynyddu eu hawliau i gyfathrebu yn eu mamiaith (neu i ddewis defnyddio’r Gymraeg) 
i gyfathrebu â’r cyrff a enwir yn Atodlen 6 o’r Rheoliadau arfaethedig. 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Publications%20List/20150529%20AD%20S%20Adroddiad%20Safonau%20Llywodraeth%20Leol.pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Publications%20List/20150529%20AD%20S%20Adroddiad%20Safonau%20Llywodraeth%20Leol.pdf
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Cam 2. Dadansoddi’r effaith  

Mae swyddogion wedi cynnal ymchwiliad polisi trylwyr er mwyn drafftio safonau sy’n 
cyflawni’r amcanion polisi (a amlinellir yng ngham 1) ac i sicrhau bod y Rheoliadau 
drafft yn rhesymol ac yn gymesur i’r cyrff a’r grwpiau o gyrff a enwir yn y 
Rheoliadau. 
 
Bydd y Rheoliadau’n cael effaith ar siaradwyr Cymraeg o bob oedran drwy roi 
hawliau clir a gorfodadwy iddynt i fedru defnyddio’r Gymraeg. Mae’r effaith fwyaf a’r 
blant a phobl ifanc yn debygol o ddeillio o’r safonau cyflenwi gwasanaethau yn y 
Rheoliadau arfaethedig. Yn gynnar yn y broses o ddatblygu polisi, cyfeiriwyd at Mwy 
na geiriau... Fframwaith Strategol Olynol ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn 
Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2016 - 20192. Mae’r 
Fframwaith Strategol yn nodi plant a phobl ifanc fel grŵp o bobl sydd â mwy o 
angen cael gwasanaethau yn Gymraeg oherwydd ei bod yn bosibl bod nifer o blant 
sy’n siarad Cymraeg, yn enwedig plant ifanc,  yn siarad Cymraeg yn unig. Bydd y 
Rheoliadau arfaethedig yn rhoi hawliau newydd i blant a phobl ifanc yn ymwneud â’r 
Gymraeg yn y sector iechyd. 
 
Mae’r hawliau yn y Rheoliadau arfaethedig wedi’u cryfhau’n ymhellach gan y broses 
gwyno a’r opsiynau gorfodi sydd ar gael i’r Comisiynydd ar gyfer achosion o fethu â 
chydymffurfio, fel yr amlinellir ym Mesur 2011. Yn ogystal, mae hawliau plant a 
phobl ifanc (a’r cyhoedd) wedi’u cryfhau gan y broses apelio i Dribiwnlys y Gymraeg 
os nad yw’r achwynydd yn cytuno â phenderfyniad y Comisiynydd. 
 
Yn yr un modd â phob set arall o Reoliadau sy’n creu safonau’r Gymraeg, y 
Comisiynydd yn unig sy’n gyfrifol am fonitro cydymffurfiaeth cyrff â’r safonau yn yr 
Hysbysiad Cydymffurfio a roddwyd iddynt gan y Comisiynydd. Gall arolygon 
defnydd iaith a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru ddangos a yw’r Rheoliadau wedi 
cyflawni’r amcanion a nodwyd ai peidio. 
 
Fel y nodwyd uchod, mae’r Rheolidadau drafft wedi bod yn destun ymgynghoriad 
cyhoeddus llawn am gyfnod o 13 wythnos. Fel rhan o’r ymgynghoriad hwn, 
cyhoeddwyd fersiwn hawdd ei deall o’r ddogfen ymgynghori a’r ffurflen ymateb, a 
thynwyd sylw cyrff sy’n cynrychioli plant a phobl ifanc at yr ymgynghoriad a’u 
gwahodd i’r ddau ddigwyddiad ymgynghori cyhoeddus. 
 
Ystyriwyd yr ymatebion dderbyniwyd i’r ddogfen hawdd ei ddeall ar y cyd â’r 
ymatebion eraill, a chadwyd anghenion plant a phobl ifanc mewn cof wrth ddiwygio’r 
Rheoliadau. Yn gyffredinol, bydd y Rheoliadau arfaethedig yn cynyddu hawliau plant 
a phobl ifanc i dderbyn gwasanaethau oddi wrth gyrff yn y sector iechyd yn 
Gymraeg. Mae yna hefyd ddyletswyddau penodol y gellid eu rhoi ar gyrff  fydd yn 
fuddiol i blant a phobl ifanc. Mae’r Rheoliadau’n cynnwys dyletswydd sy’n ei gwneud 
yn ofynnol i’r corff nodi bod claf mewnol yn dymuno siarad Cymraeg. Bydd hyn yn 
tynnu sylw’r staff at ddewis iaith y claf ac yn eu hannog i gyfathrebu â’r claf yn 
Gymraeg. Gan fod plant ifanc sy’n siarad Cymraeg yn aml yn siarad Cymraeg yn 
unig, bydd hyn yn eu helpu i ddeall beth sy’n digwydd iddynt tra eu bod yn yr ysbyty 

http://gov.wales/topics/health/publications/health/guidance/words/?lang=cy
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ac yn sicrhau nad yw’r gofal a gânt yn cael ei gyfaddawdu oherwydd gwahaniaethu 
ar sail yr iaith maent yn ei siarad. Gall hyn hefyd helpu drwy leihau unrhyw orbryder 
a straen y maent yn ei deimlo ac unrhyw bryderon sydd ganddynt am fod mewn 
lleoliad gofal iechyd. 
 
Mae’r Rheoliadau arfaethedig hefyd yn cynnwys dyletswydd ar gyrff i gyhoeddi 
cynllun gwella yn nodi sut y byddant yn cynyddu eu gallu i gynnig ymgynghoriadau 
clinigol yn Gymraeg. Yn y cynlluniau hyn, gall corff flaenoriaethu meysydd megis 
gwasanaethau plant a phobl ifanc neu wasanaethau iechyd meddwl mewn ymateb 
i’r angen a’r galw am y gwasanaethau hyn yn eu hardal. 
 
Bydd cynyddu hawliau plant a phobl ifanc i wasanaethau gofal iechyd yn Gymraeg 
yn cyfrannu at gyflawni Amcan 3 Strategaeth Tlodi Plant Cymru o dan y pennawd 
Lleihau anhegwch iechyd’  ac yn cyfrannu at yr agenda ‘gwella ansawdd yr holl 
wasanaethau’, a nodir yn y strategaeth. 
 
At hynny, drwy gynyddu hawliau plant i ddefnyddio’r Gyrmaeg wrth ymwneud â 
chyrff yn y sector iechyd, bydd y Rheoliadau arfaethedig yn cyfrannu tuag at 
wireddu’r nod ‘Cymru a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’ yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 
 

Cam 3. Sut mae eich darn o waith yn cefnogi ac yn hyrwyddo hawliau plant? 
 

Bydd y Rheoliadau arfaethedig yn rhoi hawliau cyfreithiol gorfodadwy i blant a phobl 
ifanc dderbyn gwasanaethau Cymraeg oddi wrth rhai cyrff yn y sector iechyd. 
 
Dywedodd Comisiynydd Plant Cymru mewn ymateb i Fesur y Gymraeg (Cymru) 
20113 fod ‘Welsh language provision is a rights issue, relevant to several UNCRC 
articles’. Parhaodd y Comisiynydd drwy ddweud bod hi’n glir bod ‘link between 
language and identity and the way in which language influences how people see 
and understand the world around them, (…) every experience a child and young 
person has is affected by language. No (UNCRC) article can therefore be divorced 
from linguistic consideration’. 
 

Wrth ddatblygu’r polisi hwn, mae swyddogion wedi ystyried Mesur Hawliau Plant a 
Phobl Ifanc (Cymru) 2011 sy’n rhoi mwy o effaith i CCUHP yng Nghymru. Er bod yr 
iaith yn rhan anatod o’r broses o arfer nifer o’r hawliau, fel y nodwyd uchod, mae’r 

Rheoliadau arfaethedig yn cefnogi ac yn hyrwyddo’r hawliau canlynol yn benodol:  
 
Erthygl 12: Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai 
ddigwydd pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, ac 
i’w barn gael ei hystyried (yn berthnasol yn y cyd-destun o allu dweud eich barn 
wrth ymwneud â chyrff yng Nghymru yn Gymraeg). 
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Erthygl 13: Mae gan blant yr hawl i gael a rhannu gwybodaeth ar yr amod nad yw’r 
wybodaeth yn niweidiol iddyn nhw ac i eraill (yn berthansol yn y cyd-destun gallu 
derbyn a rhannu gwybodaeth am wasanaethau rydych yn er dderbyn gan y sector 
iechyd yng Nghymru). 
 
Erthygl 30: Mae gan blant yr hawl i ddefnyddio iaith ac arferion eu teuluoedd, p’un a 
yw’r rhain yn cael eu rhannu gan fwyafrif y bobl neu beidio (yn berthnasol yn y cyd-
destun bod y Rheoliadau arfaethedig yn rhoi hawliau cyfreithiol i bobl i ddefnyddio 
eu hiaith ei hunain wrth ddelio gyda chyrff yn y sector iechyd). 
 
Cefnogir y tair erthygl hon, ac Erthygl 30 yn benodol, yn amcanion y Mesur. Creodd 
y Mesur fframwaith i newid y ffordd y mae gwasanaethau Cymraeg yn cael eu 
darparu fel bod siaradwyr Cymraeg yn gallu defnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd 
ar eu bywyd. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth greu hawliau yn y Rheoliadau 
arfaethedig er mwyn i blant a phobl ifanc y mae’n well ganddynt ddefnyddio’r 
Gymraeg gael y dewis hwnnw wedi’i nodi os ydynt yn glaf mewnol mewn ysbyty. 
Byddai hyn yn helpu plant sy’n siarad Cymraeg i ddeall beth sy’n cael ei ddweud 
wrthynt tra eu bod yn aros mewn ysbyty. 
 
Yn ogystal, mae’r Rheoliadau arfaethedig yn cyfrannu’n rhannol at hyrwyddo 
hawliau plant yn Erthygl 2 (osgoi gwahanaethu) a 3 (sicrhau bod cyrff yn gweithio 
tuag at yr hyn sydd orau i’r plentyn). Bydd rhoi dyletswyddau ar gyrff yn y sector 
iechyd i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg ac, yn benodol, nodi ai’r Gymraeg yw 
dewis iaith claf mewnol, yn diogelu rhag cyfaddawdu dealltwriaeth y plentyn neu 
wahaniaethu yn ei erbyn ar sail yr iaith y mae’n ei siarad. Drwy wneud hyn byddant 
yn gweithio tuag yr hyn sydd orau ac yn fwyaf addas i’r plentyn wrth ddarparu 
gwasanaeth. 
 
Un o’r esiamplau cliriaf o freguster plant a phobl ifanc wrth dderbyn gwasanaethau 
yn y sector iechyd yw’r gwasanaethau iechyd meddwl. Oherwydd natur y 
gwasanaethau hyn, mae’r iaith a ddefnyddir wrth ddarparu’r gwasanaeth yn 
hanfodol er mwyn sicrhau ei fod addas. Am y rhewsm hwn, mae Mwy  na geiriau ... 
Fframwaith Strategol Olynol  Llywodraeth Cymru yn nodi bod defnyddwyr 
gwasanaethau iechyd meddwl yn grŵp sy’n gweld mwy o angen gwasanaethau 
Cymraeg. At hynny, mae Comisiynydd Plant Cymru wedi nodi bod Gwasanaethau 
Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed a mynediad at y gwasanaethau hyn yn 
flaenoriaeth ar gyfer 2016 -19. Yn ogystal, mae Adroddiad Casgliadau Terfynol 
Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, a gyhoeddwyd ar 9 Mehefin 
2016, yn argymell sicrhau gwell mynediad at wasanaethau iechyd meddwl. 
 
Bydd caniatáu i blant a phobl ifanc i ddefnyddio Cymraeg pan yn ymwneud a chyrff 
yn y sector iechyd yn gwella’r ddarpariaeth o wasanaethau gan fod y gwasanaeth 
yn cydnabod dimensiwn ieithyddol y plentyn/person ifanc. Bydd hyn y wir hefyd pan 
fydd modd nodi dewis plant a phobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg  tra eu bod yn glaf 
mewnol mewn ysybyty. Bydd hyn yn galluogi plant a phobl ifanc i gymryd rhan mwy 
effeithiol yn eu gofal fel partner cyfartal gan fod eu hanghenion ieithyddol wedi’u 
deall. Yn allweddol,  mae’r Rheoliadau’n cynnig amddiffyniad cryfach i blant a phobl 
ifanc drwy gynyddu eu hawliau i dderbyn gwasanaethau gofal iechyd yn Gymraeg. 

Mae’r Rheoliadau arfaethedig felly’n hyrwyddo tair egwyddor sylfaenol y CCUHP: 

darpariaeth, diogelu a chyfranogi. 
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Dros amser, wrth i gyrff iechyd gynyddu eu gallu i gynnig ymgynhoriadau clinigol yn 
Gymraeg, bydd plant a phobl ifanc sy’n siarad Cymraeg yn cael eu grymuso i 
gymryd rhan yn eu gofal am eu bod yn deall yn well beth sy’n cael ei ddweud 
wrthynt.  
 

Cam 4. Cefnogi’r Gweinidog a phenderfyniad y Gweinidog 
Wrth roi cyngor a gwneud argymhellion i’r Gweinidog, ystyriwch: 

 
Os caiff y Rheoliadau arfaethedig eu pasio, byddant yn ddi-os yn cael effaith bositif 
ar allu siaradwyr Cymraeg o bob oedran i ddefnyddio’r iaith yn eu hymwneud â chyrff 
sy’n ddarostyngedig i’r safonau. Mae llawer o’r cyrff yn gyfarwydd ag erthyglau’r 
CCUHP a byddai’n fuddiol iddynt sicrhau nad yw cydymffurfio â’r safonau yn 
tanseilio’r egwyddorion yn yr erthyglau hynny. Nid oes unrhywwrthdaro wedi’i nodi 
rhwng y safonau arfaethedig ac erthyglau’r CCUHP ac mae’r safonau, oherwydd eu 
natur, yn  cefnogi rhai erthyglau penodol. 
 
Yn ogystal â gosod hawliau clir i siaradwyr Cymraeg pan fyddant yn ymwneud â 
chyrff y sector iechyd, mae’r Mesur yn cyflwyno camau gorfodi i ategu Safonau’r 
Gymraeg y gall y Comisiynydd eu cymryd. Os bydd yr achwynydd yn anfodlon â 
phenderfyniad y Comisiynydd i gymryd camau gorfodi ai peidio, gall apelio yn erbyn 
penderfyniad y Comisiynydd i Dribiwnlys y Gymraeg. Mae hyn yn cryfhau hawliau 
bobl i ddefnyddio’r Gymraeg ymhellach.  
 
Fel y nodwyd uchod, bydd y Rheoliadau arfaethedig yn darparu sail gyfreithiol i 
sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn gallu defnyddio’r Gymraeg wrth ymwneud a rhai 
cyrff yn y sector iechyd. Ar yr un pryd bydd hyn yn helpu i wireddu Mwy na geiriau... 
Fframwaith Strategol Olynol ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2016 – 2019 sy’n nodi bod plant 
a phobl ifanc yn grŵp sy’n gweld mwy o angen defnyddio’r Gymraeg yn y sector 
iechyd. 
 
 

Cam 5. Cofnodi a chyhoeddi’r canlyniad 
 

 

Cedwir cofnod ar ishare o 
 Negeseuon e-bost, gohebiaeth a dogfennau’n ymwneud â’r ymchwiliad 

polisi ar gyfer y Rheoliadau arfaethedig a thrafodaethau rhwng 
swyddogion polisi a’r gwasanaeth cyfreithiol. 

 Ymatebion i’r ymgynghoriad 
 Asesiad Effaith Rheoleiddiol  

 
Mae’r  Rheoliadau drafft wedi’u gosod gerbron y Cynlliad ym mis Chwefror 2018. Os 
caiff y Rheoliadau arfaethedig eu pasio, ôl hynny, y Comisiynydd fydd yn gyfrifol am 
godi ymwybyddiaeth pobl o’u hawliau yn ymwneud â’r Gymraeg a’u hannog i ofyn 
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Cyllidebau 
 

 
A oes gan y darn o waith unrhyw ddyraniad o gyllid yn 
gysylltiedig ag ef? 
 
Gallwch nodi faint o’r cyllid hwn a fydd yn cael ei ddefnyddio 
ar gyfer plant o phobl ifanc? 
 

Mae’n bwysig, lle gwneir unrhyw newidiadau i gynlluniau 
gwario, gan gynnwys lle gwnaed dyraniadau ychwanegol 
neu arbedion, fod hyn wedi cael ei asesu a’i brofi fel rhan 
o’r broses Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant. 

Os oes faint? 
 
A oes yna wariant ychwanegol wedi cael ei nodi er mwyn 
sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cyfle i gyfrannu at y 
darn o waith ac yn cael cyfle i ddweud eu dweud? 

 

 
 
 

Nac oes 

Rhowch unrhyw fanylion:  
 
 
 

am y gwasanaethau sydd ar gael a’u defnyddio. Gall y Comisiynydd hefyd gyhoeddi 
codau ymarfer ar rai safonau. Nid ydym yn gwybod a yw’n fwriad gan y Comisiynydd 
i gyhoeddi canllaw i blant a phobl ifanc ar Safonau’r Gymraeg. 

Cam 6. Adolygu’r darn o waith fel bo’r angen 

Cyfrifoldeb y Comisiynydd, nid swyddogion Llywodraeth Cymru, fydd monitro 
cydymffurfiaeth â’r safonau. 
 
Wedi i’r Rheoliadau arfaethedig ddod i rym, os bydd angen diwygio neu ychwanegu 
safonau gellir eu cyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 
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Monitro ac Adolygu 
 

A oes angen inni fonitro / adolygu’r cynnig? 
 
 

Adolygwyd yr asesiad 
yma ar ôl yr 
ymgynghoriad yn 2016. 
Cyfrifoldeb y Comisiynydd 
yw monitro gweithredu’r 
safonau i’r dyfodol. 

Os yn berthnasol: gosodwch y dyddiad adolygu 
 
 

 

 

 
Anfonwch gopi o’r Asesiad hwn at cria@cymru.gsi.gov.uk at 

ddibenion monitro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gweler y dudalen nesaf 
am Restr Gryno o 

erthyglau’r CCUHP 

mailto:cria@cymru.gsi.gov.uk
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