
Enw’r corff: Cyngor Caerdydd 
 

 Mae’r newid i drefn y safonau wedi achosi newid gyda adrannau ac unigolion. 
 

 Yn sicr mae’r safonau newydd wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn 
argaeledd gwasanaethau Cymraeg mewn rhai awdurdodau lleol ac mae hyn 
yn rhywbeth i’w groesawi. 
 

 Mae dros 170 o safonau wedi eu gosod ... gellir crynhoi’r gofynion yma i 
mewn i lawer llai o safonau fyddai’n gwneud y rheoliadau’n llawer cliriach i’r 
cyhoedd ac i’r staff sy’n gweithredu’r safonau. Er enghraifft, nid oes angen 12 
safon ar ateb y ffôn yn unig na chwaith 6 ar gyfer creu 1 adroddiad blynyddol 
er enghraifft. 
 

 Y perygl o ganolbwyntio ar yr ochr rheoleiddio yn unig yw bod modd cynnig 
llawer llai o weithgareddau a gwasanaethau Cymraeg heb dorri safon 
benodol… Gan fod y Comisiynydd ond yn edrych ar ba safonau sydd wedi 
cael eu torri mae’n ddealladwy efallai fod rhai swyddogion a sefydliadau ond 
yn edrych ar gydymffurfiaeth yn hytrach na pha wasanaethau Cymraeg dylid 
eu cynnig. 
 

 Mae trefn y safonau hefyd yn golygu fod rhaid ‘herio’ safonau er mwyn derbyn 
eithriadau penodol neu ychydig o eglurdeb pellach ynglŷn â’r gofynion, ac 
mae hyn wedi arwain at ddiffyg ‘safon’ ar draws sectorau a rhanbarthau. 
Mae’r system wedi gwobrwyo’r sefydliadau sydd wedi herio fwyaf. Dylai’r 
drefn ganiatáu hyblygrwydd i’r Comisiynydd ddyrannu diwygiadau i’r safonau i 
bob sefydliad wrth adnabod materion/problemau systematig ar draws 
sectorau cyfan. 
 

 O ran cyfieithu a dogfennau, hoffem weld sefyllfa lle mae pob dogfen 
gyhoeddus ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar draws pob sefydliad yng 
Nghymru, ond rhaid blaenoriaethu adnoddau cyfieithu. Mae gofynion safon 41 
yn benodol yn golygu ein bod yn cyfieithu hyd at 60 mil o eiriau pob mis ar 
gyfer cofnodion ein holl pwyllgorau ac is-bwyllgorau. 
 

 Mae angen diwygio’r broses gwyno a gorfodi a symud i drefn tebyg i’r 
ombwdsman lle caiff cwynion eu cyfeirio i’r rheoleiddiwr dim ond pan nad yw’r 
sefydliad wedi delio â’r mater yn ddigonol. Hyd y gwyddwn, nid yw’r 
ombwdsman yn ymgymryd ag ymchwiliad sy’n para 4 mis neu’n fwy ar sail 1 
twît... Y drefn ymchwilio yw 

1. Sefydliad yn dilysu 
2. Sefydliad yn rhoi sylwadau ar y cylch gorchwyl 
3. Sefydliad yn darparu tystiolaeth 
4. Derbyn ac ymateb i’r penderfyniad arfaethedig 
5. Derbyn y pernderfyniad terfynol 

Mae’r broses yn cymryd o leiaf 3-4 mis, waeth pa mor syml yw’r gŵyn / 
ymchwiliad, ac mae angen i’r sefydliad ddarparu 5 ymateb i bob cwyn. Nid 
yw’r weithdrefn hon yn gynaliadwy. 

 



 Mae gwaith hyrwyddo’r Comisiynydd yn canolbwyntio gan fwyaf ar 
sefydliadau nad ydynt yn dod o dan ddyletswyddau statudol (3ydd sector 
ayyb). Byddem yn croesawi mwy o waith hybu a hwyluso gyda sefydliadau 
sy’n ddarostyngedig i’r safonau megis awdurdodau lleol. Mae’n anodd i’r 
Comisiynydd gynnig unrhyw ‘gyngor’ adeiladol i sefydliadau ar gydymffurfio 
â’r safonau oherwydd ei rôl fel rheoleiddiwr.  

 

 Mae absenoldeb corff lled braich o’r llywodraeth i hybu’r Gymraeg yn amlwg, 
ac nid rheoleiddiwr fel y Comisiynydd na chwaith Llywodraeth Cymru ddylai 
fod yn gyfrifol am hyn... byddai o fudd mawr cael corff newydd sy’n gyfrifol am 
yr agweddau hyn yn ogystal â dyrannu grantiau, gweithio gyda sefydliadau 
preifat a chraffu ar weithdrefnau sefydliadau er mwyn cynnig cymorth a 
chyngor adeiladaol. Mae’r Llywodraeth wedi bod yn ymgymryd ag elfennau o’r 
gwaith yma ond byddai cael corff lled braich â dyletswyddau penodol dros 
hybu a defnydd y Gymraeg a chynyddu dwyieithrwydd yn gyffrous iawn a 
fyddai’n ysgogi’r newid sydd ei angen er mwyn sicrhau fod Cymru yn dod yn 
wlad gwbl ddwyieithog. 
 

 Mae safon 145 wedi arwain at greu Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog ar 
gyfer hyrwyddo a hwyluso’r Gymraeg... Nid oes gofyniad i gyflwyno’r 
strategaeth i’r Comisiynydd neu’r Llywodraeth felly mae cynnwys y 
strategaethau hyn yn gyfrifoldeb llwyr i’r awdurdodau lleol. Gan fod 
Llywodraeth Cymru ar fin cyhoeddi strategaeth miliwn o siaradwyr Cymraeg 
byddai wedi bod yn ddefnyddiol derbyn mwy o gyngor ar sut y gall 
awdurdodau lleol gyfrannu at gyrraedd y nod yma neu hyd yn oed sicrhau fod 
y dyddiadau cydymffurfio yn cyd-fynd. Mae gan y Comisiynydd swyddogion 
sy’n gyfrifol am hybu a hwyluso’r Gymraeg i sefydliadau preifat ond mae 
angen pwyslais ar rannu arfer da a hwyluso’r Gymraeg mewn sefydliadau sy’n 
ddarostyngedig i’r safonau hefyd. 

 

 

 


