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Annwyl Meri

Safonau Iaith Gymraeg

Yn dilyn ein sgyrsiau diweddar, ac yn benodol ar Orffennaf 27ain, fe gytunom y byddai’n 
ddefnyddiol i mi ymateb mewn egwyddor ar ran y Llywodraeth i'ch dogfen ymgynghorol 
anstatudol: Safonau mewn perthynas a’r Gymraeg: Beth yw’ch barn?

O ran safonau iaith, yr ydym yn credu bod y materion canlynol yn allweddol. Maent yn 
adlewyrchu'r ymrwymiadau a wnaed gan y Llywodraeth flaenorol i Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru yn ystod taith y Mesur:

 rhaid i unrhyw ddyletswyddau a osodir ar bersonau yn unol â safonau iaith Gymraeg 
fod yn rhesymol ac yn gymesur.

 dylai'r system a ddefnyddir er mwyn gosod, monitro a gorfodi safonau fod mor syml â 
phosibl, tra’n lleihau biwrocratiaeth cymaint â phosib. Fe fydd hyn yn helpu 
sefydliadau i ganolbwyntio ar wella gwasanaethau Cymraeg, yn hytrach na 
chanolbwyntio ar brosesau biwrocrataidd.

 dylai'r system ar gyfer cyflwyno a gosod safonau iaith ddilyn y drefn a ddarperir ar ei 
chyfer gan y Mesur.

 bydd yn allweddol i sicrhau bod y safonau mor glir ag sy'n bosibl o ran yr hyn y bydd 
yn rhaid i sefydliadau wneud yn ymarferol er mwyn cydymffurfio â hwy, o ran yr hyn y 
gall y cyhoedd ddisgwyl gan y sefydliadau hynny ac o ran hwyluso gwaith y 
Comisiynydd wrth orfodi safonau.

 dylai unrhyw ymgynghoriad ar safonau drafft gyd-fynd, pryd bynnag y bo'n briodol, a 
chyhoeddi’r codau ymarfer drafft cysylltiedig. Heb safonau sydd mor glir ac sy’n 
bosibl ac heb y codau ymarfer drafft cysylltiedig, gall fod yn anodd i sefydliadau 
ddeall beth a ddisgwylir ganddynt wrth iddynt ymateb i ymgynghoriad ac i farnu a 
fydd y safonau drafft yn arwain at ddyletswyddau sy'n rhesymol ac yn gymesur.

 fe fydd cyhoeddi eich polisi gorfodi drafft adeg ymgynghoriad ar safonau drafft yn ei 
gwneud yn glir i sefydliadau beth fydd yn debyg o ddigwydd wedi iddynt fethu â 
chydymffurfio â safon. Fe fydd hynny’n cynnig darlun llawnach iddynt o ran effaith 
safonau.



Amgaeaf siart llif a gyflwynwyd i Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 yn ystod taith y Mesur. Mae 
hwn yn nodi'r broses y’i rhagwelwyd i'w dilyn wrth ddatblygu a phennu safonau, ac sy’n 
ffurfio’r sail ar gyfer gweithredu'r Mesur.

Mae’r siart llif yn nodi’r disgwyl i Gomisiynydd y Gymraeg gynnal ymchwiliad safonau (mae’r 
llythyr yn cyfeirio at adran 60 o’r Mesur drafft, sydd bellach wedi ei gynnwys fel Adran 61 o’r 
Mesur terfynol). Yn ogystal â hyn, cyn i chi fedru rhoi hysbysiad cydymffurfio i unrhyw 
berson bydd yn rhaid i chi fod wedi ymgynghori a’r person hwnnw yn unol ag adran 47 o’r 
Mesur.  

Fe fydd angen Asesiad Effaith Rheoleiddiol i gyd-fynd a’r Rheoliadau sydd eu hangen i 
bennu safonau, er mwyn nodi'r effaith y bydd y safonau yn eu cael ar y sectorau cyhoeddus 
a preifat - a'r trydydd sector. Gellir hel llawer o'r wybodaeth sydd ei hangen i baratoi'r 
asesiad yn ystod ymchwiliad safonau a wnaed yn unol â Phennod 8 o'r Mesur. Fe fydd 
Isadran y Gymraeg yn hapus i roi cyngor pellach i chi.

Rwy’n gobeithio y bydd yr uchod o ddefnydd i chi i helpu ddatblygu safonau. Mae tîm 
Caroline Turner yn barod iawn i drafod ymhellach os dymunwch.

Yn gywir,

Emyr Roberts


