
Enw’r corff: Cyngor Gwynedd 
 
Beth yw eich profiad neu farn am y gyfundrefn Safonau? 
Yn y lle cyntaf, rhaid cydnabod fod sefyllfa Cyngor Gwynedd yn unigryw ac felly’n 
wahanol i ran fwyaf o gynghorau Cymru, gan mai iaith weinyddol fewnol y Cyngor 
yw’r Gymraeg, a defnyddir yr iaith yn naturiol yng ngwaith dyddiol y Cyngor. Yr hyn a 
wna’r safonau yw gosod isafswm ar gyfer darpariaeth Gymraeg, a’r gwirionedd yw 
fod yr isafswm a osodir yn rhy isel i gyfarch ymrwymiad ac uchelgais cyffredinol 
Cyngor Gwynedd ar gyfer yr iaith Gymraeg. 
 
Yn achos Cyngor Gwynedd, ble ystyriwyd y safonau fel isafswm, ac nad oeddent yn 
adlewyrchiad digonol o ymrwymiad y Cyngor tuag at y Gymraeg; er mwyn diogelu’r 
ymrwymiad hwnnw, bu’n ofynnol i’r Cyngor lunio a mabwysiadu Polisi Iaith o’r 
newydd er mwyn gwarchod uchelgais y Cyngor ar gyfer y Gymraeg, ynghyd a’r 
ymrwymiad i fanteisio ar bob cyfle i hyrwyddo’r Gymraeg. 
 
Yn sicr, gobaith Cyngor Gwynedd oedd y byddai safonau’r Gymraeg yn rhoi mwy o 
le i allu dylanwadu a thynnu sefydliadau cyhoeddus eraill yn agosach at ein ffordd ni 
o weithredu; dyma yn wir y ceisir ei wneud drwy Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd a Mon a Chynllun Llesiant Gwynedd a Mon ar hyn o bryd. Oherwydd, rhaid 
cydnabod er bod sefydliadau cyhoeddus ar draws Cymru wedi bod yn gyfrifol am 
weithredu Cynlluniau Iaith ers cyhoeddi Deddf yr Iaith Gymraeg 1993; bron i 
chwarter canrif yn ddiweddarach, bychan fu eu dylanwad i wireddu’r newid mawr 
sydd ei angen ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, ac mae diffyg grym Deddf 
1993 wedi methu a sicrhau atebolrwydd rhai cyrff yn y broses o sicrhau cysondeb a 
chynnydd yn y defnydd a’r ddarpariaeth o wasanaethau Cymraeg gan y sector 
cyhoeddus yng Nghymru. Yn hynny o beth, felly, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus 
i weld cyrff cyhoeddus yn atebol go iawn am ddatblygu a darparu gwasanaethau 
Cymraeg a chyfleoedd i’r gweithlu weithio drwy’r Gymraeg.   
 
Yn sicr, wrth baratoi ar gyfer dyfodiad safonau’r Gymraeg, un elfen a oedd i’w 
groesawu’n fawr oedd y byddai’r safonau’n gyfrwng i sicrhau elfen o gysondeb yn y 
ddarpariaeth Gymraeg ar draws y sector gyhoeddus. Fodd bynnag, realiti’r sefyllfa 
yw fod amwysedd rhai o’r safonau, diffyg eglurder a diffyg dehongliadau cadarn 
ohonynt gan y Comisiynydd, yn arwain unwaith eto at ddehongliadau gwahanol a 
diffyg cysondeb ymysg y cyrff cyhoeddus.  
 
Yn y cyd-destun hwn bu Cyngor Gwynedd yn rhan o nifer o drafodaethau yn 
ddiweddar, ac yn ymdrechu i ddylanwadu ar awdurdodau eraill, er mwyn gweld 
dogfennau tendro a chytundebau rhanbarthol yn cael eu darparu’n ddwyieithog. O 
edrych tuag at y safonau i geisio dylanwadu, gwelir mai un safon sydd mewn 
gwirionedd yng nghyswllt dogfennau cyhoeddus, sef: 
“40 Rhaid i unrhyw ddogfennau at ddefnydd y cyhoedd yr ydych yn eu llunio gael eu 
llunio yn Gymraeg. “ 
 
Mae hyn yn gadael gwagle ac amryfusedd ynglŷn a’r holl ystod o ddogfennau y mae 
awdurdodau lleol yn eu cynhyrchu a’u rhannu o ddydd i ddydd. Mae hefyd yn gadael 
bwlch o ran sut mae cyrff cyhoeddus yn gallu dylanwadu ar sefydliadau eraill, ac yn 
enwedig felly drwy gytundebau trydydd parti. At hyn, mae eithriadau sydd wedi eu 
caniatau i rai safonau, neu’r ffaith bod rhai Cynghorau wedi eu heithrio o rai safonau 



sylfaenol, yn golygu na ellir ar brydiau gael cytundeb ar rai materion allweddol. 
Cododd yr angen felly i ymyrryd a cheisio dylanwadu ar y cyrff eraill yr oeddem yn 
cydweithio a hwy yn sgil y dehongliadau amrywiol o ‘ddogfennau at ddefnydd y 
cyhoedd’, ac felly anghysondeb ac anghytundeb o’r hyn oedd angen ei ddarparu er 
mwyn cydymffurfio a’r safon. Safbwynt Cyngor Gwynedd wrth gwrs oedd bod angen 
i’r ddogfennaeth i gyd fod yn ddwyieithog. Unwaith eto dyma enghraifft o Gyngor 
Gwynedd yn hybu a hyrwyddo’r Gymraeg gyda chyrff eraill gyda nemor ddim 
cymorth na chydnabyddiaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg. Yn yr achos hwn, yn 
ffodus, cafwyd y maen i’r wal, ond mae’r amwysedd yn golygu yr angen i 
ddylanwadu a phwyso ar sefydliadau eraill yn barhaus yn hytrach na bod yr angen 
yn eglur i bawb. Yn sicr, nid dyma’r tro olaf y byddwn yn gorfod cael y fath 
drafodaeth, ac mae hynny’n atgyfnerthu’r teimlad nad yw’r safonau wir yn 
cyflawni yr hyn roeddem wedi ei obeithio, gan mai ychwanegu baich y mae yn 
hytrach na chyfrannu at newid agweddau mewn ysbryd cadarnhaol o gydweithio. 
 
Bu’r gwaith paratoadol ar gyfer safonau’r Gymraeg ar Gyngor Gwynedd (yn yr un 
modd a sefydliadau cyhoeddus eraill) yn feichus hefyd, gyda’r angen am: 

 hunan-asesiad 

 ymateb i ymgynghoriad ar y safonau drafft 

 Ymchwiliad Safonau(holiadur 136 cwestiwn) 

 ymateb i’r ymgynghoriad ar y Polisi Gorfodi Comisiynydd y Gymraeg 

 ymateb i’r ymgynghoriad ar yr hysbysiad cydymffurfio drafft 

 derbyn 151 Safon yn yr hysbysiad terfynol 
Mae’r dasg o godi ymwybyddiaeth am safonau’r Gymraeg o fewn y sefydliad yn 
parhau. 
 
Baich arall yn sgil y safonau yw’r angen i brofi a chofnodi’r modd yr ydym yn 
cydymffurfio gyda’r safonau, mewn cyfnod lle bo adnoddau yn brin. Mae hyn yn 
codi’r cwestiwn pa werth gwirioneddol y mae’n ychwanegu o safbwynt gwella 
ansawdd, arlwy ac argaeledd gwasanaethau Cymraeg i’r dinesydd? 
 
Enghraifft o hynny yw fod nifer o’r safonau yn y maes polisi yn disgwyl i’r Cyngor 
fedru tystiolaethu y modd yr ydym yn prif-ffrydio’r Gymraeg. Gallai hynny arwain at yr 
angen i Gyngor Gwynedd ddogfennu pethau mewn ffyrdd nad ydym wedi arfer a 
gwneud hynny er mwyn dangos ein bod yn cydymffurfio a’r safonau polisi. Mae creu 
cyfundrefn er mwyn bodloni gofynion rheoleiddiwr sydd ddim, mewn gwirionedd, yn 
ychwanegu gwerth i ddinasyddion, yn groes i egwyddorion Cyngor Gwynedd. 
 
Hefyd, mae’r safonau sydd yn ymwneud a chyfarfodydd a hawl unigolion i gyfrannu 
yn Gymraeg yn gallu peri anhawster i Gyngor Gwynedd. Mae Polisi Iaith y Cyngor yn 
nodi bod yn rhaid i holl gyfarfodydd gael eu cynnal yn Gymraeg, gydag offer cyfieithu 
ar gyfer y rhai hynny sydd eisiau cyfrannu yn Saesneg. Golyga hyn fod y safonau yn 
gwbl groes i arferiad y Cyngor. Yn hytrach na gofyn os bydd rhywun yn dymuno 
cyfrannu yn Gymraeg, byddwn yn gofyn os dymuna rhywun gyfrannu yn Saesneg, er 
mwyn darparu offer cyfieithu ar y pryd ar eu cyfer. 
 
Mae proses y Comisiynydd o ymdrin a chwynion hefyd yn peri anhawster ac yn 
annheg i’r sefydliad a’r achwynydd. Y mae proses cwynion Comisiynydd y Gymraeg 
yn sylfaenol wahanol i drefniadau’r Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus, gan 
nad yw’r sefydliad yn cael y cyfle cyntaf i ymateb i’r achwynydd ac unioni’r cam a 



wnaethpwyd, gan alluogi’r sefydliad i roi trefniadau amgen mewn lle i sicrhau na 
ddigwydd eto. Mae delio a chwynion yn y dull yma yn fodd o sicrhau fod achos yr 
achwynydd yn derbyn sylw ac ymateb ar fyrder, a bod y cam a wnaethpwyd yn cael 
ei unioni yn amserol, sydd o fudd amlwg i’r achwynydd a’r sefydliad. 
 
Yn achos cŵyn iaith, os aiff achwynydd yn uniongyrchol at Gomisiynydd y Gymraeg, 
nid yw’r sefydliad yn cael cyfle o gwbl i ymateb i’r gŵyn na’r achwynydd, gan fod y 
Comisiynydd naill ai’n ymchwilio i’r gŵyn yn uniongyrchol ei hun, neu os tybia nad 
yw’r gŵyn yn ddilys ond bod tystiolaeth ddigonol o ddiffyg ar sail y sefydliad, gall y 
Comisiynydd ddefnyddio hynny fel sail i gynnal ymchwiliad beth bynnag. Dyma yw 
profiad Cyngor Gwynedd o broses gwynion y Comisiynydd, ac mae gennym un 
ymchwiliad (di gŵyn) yn mynd rhagddo gyda Comisiynydd y Gymraeg ar hyn o bryd. 
 
Mae arafwch y broses o gynnal ymchwiliad gan Gomisiynydd y Gymraeg hefyd yn 
dibrisio gwerth y broses a’r gyfundrefn i’r sefydliad, ond yn bwysicach fyth i’r 
achwynydd. A ydyw amserlen a phroses mor fiwrocrataidd (sydd wedi ei gosod yn y 
Mesur) yn annog pobl i gwyno am ddiffyg gwasanaeth Cymraeg , ac argyhoeddi yr 
achwynydd y bydd gwasanaeth Cymraeg ar gael yn sgil gweithredu’r ymchwiliad? 
Os ydych wedi cyflwyno cŵyn am ddiffyg gwasanaeth, yna rydych chi eisiau i’r gŵyn 
hwnnw gael ei gywiro, a derbyn sicrwydd na wnaiff ddigwydd eto yn amserol, nid 
chwe mis yn ddiweddarach. Ar y gorau, cymer ymchwiliad gan Gomisiynydd y 
Gymraeg 3 mis; ond o brofiad Cyngor Gwynedd, er mai’r Comisiynydd sydd yn 
gosod yr amserlen, mae ymchwiliad yn dal ar waith dros 6 mis heb gyrraedd 
dyfarniad! 
 
Y mae achos ymchwiliad y Comisiynydd i Gyngor Gwynedd yn ymwneud a safon 
sydd yn gofyn i’r Cyngor ‘hybu’ y gwasanaeth Cymraeg. Mae’r safon yma yn 
amherthnasol i Gyngor Gwynedd, gan fod holl wasanaethau’r Cyngor yn ddwyieithog 
ac yn rhoi blaenoriaeth i’r Gymraeg. O ganlyniad, byddwn yn hyrwyddo’r gwasanaeth 
ei hun, yn hytrach na chyfrwng iaith y gwasanaeth. Credwn bod mwyafrif 
dinasyddion Gwynedd yn ymwybodol fod holl wasanaethau’r Cyngor ar gael yn 
ddwyieithog. Mae ein tystiolaeth 
mewn ymateb i’r ymchwiliad yn dangos yn eglur mai dyna ddisgwyliad ein trigolion. 
(Gweler yr astudiaeth achos atodol). 
 
Mae rôl Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys swyddogaethau rheoleiddio a 
chyfrifoldebau am hybu a hyrwyddo defnydd yr iaith. Ydy’r balans yn gywir? 
 
Mae’r ateb i’r cwestiwn hwn yn mynd a ni at galon y broblem, sef sut y mae rol y 
Comisiynydd yn cael ei gweld a’r hyn sydd ei angen mewn gwirionedd i newid 
agweddau ac ymddygiad ar lawr gwlad.  
 
Mae’n anffodus fod swyddogaeth Comisiynydd y Gymraeg wedi ei thanseilio reit ar y 
cychwyn pan wrthodwyd safonau’r Gymraeg, ac mae hynny wedi cael effaith ar 
ddelwedd y Comisiynydd, ac nad oes ganddi yr un hygrededd ymddangosiadol a’r 
Comisiynydd Plant a’r Comisiynydd Pobl Hŷn.  
 
Y mae’r modd y dehonglir y rol hefyd yn adlewyrchu amrywiaethau rhwng y 
gwahanol Gomisiynwyr, ac nid yw Comisiynydd y Gymraeg mor amlwg fel 
lladmerydd ac eiriolydd ar ran siaradwyr Cymraeg. Yn wir, gellir dadlau fod Meri 



Huws, a’r sefydliad Comisiynydd y Gymraeg yn gwbl anweledig , a thu ol i ddrysau 
caeedig. Yn sicr, mae rol Comisiynydd y Gymraeg ers ei sefydlu wedi gogwyddo 
mwy tuag at reoleiddio yn hytrach na hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg, ac nid 
yw’r Comisiynydd wedi gallu uno’r ddwy swyddogaeth yma yn yr un modd ac y 
llwyddwyd i wneud hynny gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt. 
 
Mae’r pwyslais ar reoleiddio hefyd yn golygu fod yr holl ddisgwrs o gwmpas 
safonau’r Gymraeg (ers iddynt gael eu sefydlu) yn negyddol, ac adlewyrchir hynny ar 
ei waethaf ymysg Swyddogion Iaith sefydliadau cyhoeddus, sef yr union fudd-
ddeiliaid y dylai fod yn ladmeryddion ar ran Comisiynydd y Gymraeg! Sgil effaith arall 
y pwyslais ar reoleiddio yw fod perygl i holl adnoddau’r Gymraeg (Swyddogion Iaith) 
gan sefydliadau cyhoeddus gael eu meddiannu’n llwyr gan gyfundrefn a gofynion y 
rheoleiddiwr. Yn wir, y mae’r holl fiwrocratiaeth ynghlwm a’r broses reoleiddio yn 
dibrisio cyfraniad a rol allweddol Swyddogion Iaith i yrru’r agenda ieithyddol ymlaen 
yn eu sefydliadau. 
 
Enghraifft ddiweddar o hynny o safbwynt Cyngor Gwynedd yw ein bod wedi gohebu 
drwy lythyr gyda’r Comisiynydd i ofyn am ganiatad i ohirio cyhoeddi Strategaeth Iaith 
newydd am 12 mis hyd at Mawrth 2018. Yn amlwg, nid bwriad Cyngor Gwynedd 
drwy ofyn am estyniad oedd esgeuluso ei gyfrifoldeb yng nghyd-destun y safon 
hybu. Yn hytrach, roedd gan Gyngor Gwynedd (drwy hunaniaith) eisoes Strategaeth 
Iaith i’r sir cyn dyfodiad safonau’r Gymraeg, a rhoddwyd sicrwydd yn yr ohebiaeth o’r 
bwriad i barhau i weithredu’r strategaeth honno am flwyddyn arall – felly cais 
synhwyrol ydoedd am estyniad er mwyn asio a chydblethu’r Asesiad Llesiant a maes 
o law y Cynllun Llesiant gyda’r Strategaeth Iaith newydd. 
 
Efallai ei bod yn anorfod derbyn fod ymateb y Comisiynydd wedi ei chyfyngu yn sgil 
y Mesur; a’i bod yn ofynnol felly i ddilyn y broses; ond proses o wneud cais “fod 
cydymffurfio efo safon yn afresymol neu’n anghymesur” ydyw; a byddwn yn dadlau 
nad yw hynny mewn gwirionedd yn berthnasol i’r cais a wnaethpwyd am estyniad i 
gyfnod gweithredu Strategaeth Iaith bresennol Gwynedd. Bydd llenwi’r holl waith 
papur cysylltiedig a herio safon, (er fel mater o ddehongliad nid herio safon yw ein 
dymuniad na’n bwriad) ac aros i dderbyn dyfarniad Comisiynydd y Gymraeg arno yn 
golygu y bydd diwrnod gosod y safon eisoes wedi dod i rym, er ein bod wedi gohebu 
gyda’r Comisiynydd cyn hynny. Mae hefyd yn codi cwestiwn pa werth yw’r holl 
brosesau hyn i ddefnyddwyr gwasanaeth a siaradwyr Cymraeg? Ar un ystyr byddai 
wedi bod yn llawer mwy hwylus i Gyngor Gwynedd addasu dyddiad y Strategaeth 
Iaith bresennol i 2018 yn ddistaw bach a dweud dim wrth y Comisiynydd! (Gweler 
copi o’r ohebiaeth a’r ymateb yn atodol). 
 
Sgil effaith y buddsoddiad sylweddol yn y broses reoleiddio hefyd, yw mai prin yw 
adnoddau Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer hybu a hyrwyddo fe ymddengys, a 
chynnig cefnogaeth ac arweiniad ymarferol i sefydliadau cyhoeddus ddatblygu ac 
atgyfnerthu’r gwasanaethau Cymraeg a ddarperir ganddynt. Mae’r pwys ar reoleiddio 
hefyd o bosib yn rhwystro’r Comisiynydd rhag gallu cynnig arweiniad a datrysiadau 
creadigol i sefyllfaoedd heriol pan fo sefydliadau yn dod ynghyd i ddarparu 
gwasanaethau, neu wrth allanoli gwasanaethau cyhoeddus. Yn yr achosion 
cymhleth hyn, mae sefydliadau cyhoeddus angen arweiniad y Comisiynydd i’w 
galluogi i wneud penderfyniadau ystyrlon am y modelau amgen o ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus fyddai hefyd yn gyfrwng i ddiogelu’r Gymraeg, a pha 



fodelau amgen (os o gwbl) fyddai’n gynwysedig o dan Mesur y Gymraeg (Cymru) 
2011. Mae risg amlwg i’r Gymraeg os nad yw consortia, a modelau eraill a sefydlir i 
ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn ddarostyngedig i safonau’r Gymraeg, ac 
mae’r diffyg o safbwynt Comisiynydd y Gymraeg yn y cyd-destun hwn yn 
arwain rhywun i feddwl mai canfod cyrff yn euog o dorri safon yw ei phrif ddiddordeb. 
 
Yn sicr, nid drwy ddeddfwriaeth a rheoleiddio yn unig y llwyddir i gynyddu niferoedd 
siaradwyr Cymraeg a’r nifer sydd yn dewis ac yn defnyddio’r Gymraeg bob dydd – 
mae angen deddf a greddf i sicrhau hynny. Yn sicr, fe ddylai’r safonau fod yn arf 
cadarnhaol ar gyfer newid, ochr yn ochr gydag ymdrechion pellgyrhaeddol i hybu a 
hyrwyddo’r Gymraeg, ynghyd a chyfleoedd a llwyfan i gofnodi, dathlu a rhannu arfer 
dda. 
 
Beth yw eich profiad neu farn am y trefniadau presennol am hybu a hyrwyddo 
defnydd y Gymraeg? Pwy ddylai fod yn gyfrifol am hybu defnydd y Gymraeg? 
Mae Gwynedd mewn sefyllfa unigryw i weddill Cymru o safbwynt hybu a hyrwyddo 
defnydd y Gymraeg, oherwydd mae dwy elfen wahanol iddo yma, sef ymrwymiad 
CyngorGwynedd i hyrwyddo’r Gymraeg a welir yng Nghynllun Strategol y Cyngor, yn 
y modd y gosodir y disgwyliad ar holl weithlu’r Cyngor i hyrwyddo’r Gymraeg drwy’r 
Polisi Iaith, yn ogystal a’r safon hybu; ac yn ail drwy hunaniaith (sydd yn eistedd yn y 
Cyngor), sef Menter Iaith Gwynedd sydd yn gweithredu nifer o brosiectau a ariennir 
drwy grant gan Lywodraeth Cymru yn y meysydd Teulu, Plant a Phobl Ifanc,  
Cymunedau, Gweithleoedd a Gwasanaethau er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r 
Gymraeg.  
 
Mae Cyngor Gwynedd a hunaniaith fel ei gilydd yn croesawu ymrwymiad a 
gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg, sef uchelgais o greu miliwn o 
siaradwyr erbyn 2050, ac yn credu mai cyfrifoldeb y Llywodraeth yw gosod y 
fframwaith a’r cyfeiriad polisi ar gyfer yr iaith Gymraeg. Yn yr un modd, credir mai 
cyfrifoldeb y Llywodraeth yw’r fframwaith fonitro a sicrhau atebolrwydd am weithredu 
yn unol a’r cyfeiriad polisi a nodir yn Miliwn o siaradwyr erbyn 2050. 
 
Fodd bynnag, ar wahan i weithredu’r rol oddi fewn i’r sefydliad, nid yw’r Llywodraeth 
o bosib yn y lle gorau i weithredu’r rol o hybu a hyrwyddo defnydd y Gymraeg ledled 
Cymru. Gofyn hynny am rinweddau megis hyblygrwydd a chreadigrwydd, ymateb i 
angen lleol, cefnogaeth ymarferol, treialu, ymddiriedaeth ayyb. Oni fyddai corff hyd 
braich o Lywodraeth Cymru yn cyflawni’r rolau hyn yn fwy effeithiol? 
 
Mae bwlch amlwg mi dybiwn i gorff neu sefydliad sydd yn gallu cadw golwg lefel 
uchel ar strategaethau a datblygiadau yn y maes iaith a gweld y cyswllt rhyngddynt – 
e.e. Safonau, Mwy na Geiriau, Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg, Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar hyn o bryd, mae’n teimlo bod y gwahanol 
ganllawiau ac arweiniad o du’r Llywodraeth yn dod ar wahan, lle y dylai’r cyswllt 
rhyngddynt a sut maent i gyd yn cyfrannu at weledigaeth y Llywodraeth o greu 
miliwn o siaradwyr fod yn gwbl glir. Mae angen creu mwy o gysondeb yn y neges a’r 
weledigaeth gyffredinol. 
 
At hyn, yn sgil y ffaith fod rol bresennol Comisiynydd y Gymraeg yn gogwyddo fwy 
tuag at reoleiddio yn hytrach na hybu a hyrwyddo, mae bwlch o safbwynt cynnig 
arweiniad, cymorth a chefnogaeth ymarferol i sefydliadau wneud mwy i hybu a 



hyrwyddo, yn ogystal a darparu mwy o wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Amlygir y bwlch hwn y niffyg unrhyw weithgareddau sydd yn dod a Swyddogion Iaith 
sefydliadau cyhoeddus ynghyd i drafod y Gymraeg, y safonau, cyhoeddiadau a 
dogfennau arweiniol ayyb. Elfen yr oedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac WLGA (drwy 
Rhwydiaith) yn ei wneud yn gyson yn y gorffennol. 
 
Mae’r bwlch hwn hefyd yn amlwg yng nghyd-destun y sector breifat, ac i raddau llai y 
trydydd sector, ac mae diffyg rhannu gwybodaeth am waith y Comisiynydd yn y 
meysydd hyn, a’r berthynas gyda gwaith y Mentrau Iaith, neu gyfleoedd i gydweithio 
eto’n cadarnhau nad yw rhai agweddau o’r trefniadau presennol yn hwyluso 
gweithredu a chydweithio o safbwynt hybu a hyrwyddo, gan felly sicrhau’r 
canlyniadau gorau i’r iaith Gymraeg. Mae arafwch hefyd o du Llywodraeth Cymru 
wrth lunio, datblygu a chyhoeddi adnoddau i gefnogi gwaith y Mentrau Iaith a 
phartneriaid eraill i hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn rhwystredig, elfen y 
byddai modd ei hwyluso o drosglwyddo’r cyfrifoldeb. 
 
Yn sicr, yn yr hinsawdd ariannol presennol, byddai’n anodd iawn cyfiawnhau sefydlu 
corff newydd hyd braich o Lywodraeth Cymru i fod yn gyfrifol am hybu a hyrwyddo’r 
Gymraeg, a byddai sefydlu corff hyrwyddo ar wahan i Gomisiynydd y Gymraeg i 
raddau yn cadarnhau’r dehongliad o rol reoleiddio’n unig, ac yn creu haen arall o 
gymhlethdod a biwrocratiaeth. Yn sicr, mae colled a bwlch yn sgil diddymu Bwrdd yr 
Iaith Gymraeg, ond beirniadaeth mwyaf y Bwrdd pan oedd yn weithredol oedd ei fod 
yn ‘gwango’! Yr hyn sydd ei angen nawr yw priodi’r rol rhwng rheoleiddio a hybu a 
hyrwyddo yn llawer gwell, ac er mwyn hwyluso hynny, awgrymir y byddai’n dda 
gweld y Llywodraeth yn trosglwyddo’r gyfundrefn grantiau ar gyfer hybu a hyrwyddo’r 
Gymraeg i’r Comisiynydd (fel ac yr oedd ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg gynt). Byddai 
hynny’n ddull o annog creadigrwydd ac arloesedd, nodweddion sydd yn anodd i’w 
cyfarch o fewn cyfundrefn o weision sifil.  
 
Gwyddys fod cyfnod presennol Comisiynydd y Gymraeg yn dod i ben yn fuan, ac er 
sicrhau llwyddiant Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, sefydliadau cyhoeddus Cymru 
yn gwneud rhagor o ddefnydd o’r Gymraeg, a gwir ymdrechion ar draws pob sector 
yng Nghymru i greu miliwn o siaradwyr erbyn 2050, mae’n anorfod fod angen ail-
frandio sefydliad Comisiynydd y Gymraeg ac newid personel er mwyn adfer hyder a 
hygrededd yn y rol a’r gyfundrefn! 
 
Wrth gwrs, mae dyfodol yr iaith Gymraeg yn agos iawn at galon y Cyngor, a byddai’r 
Cyngor yn barod i helpu i lunio’r fframwaith ddeddfwriaeth ar gyfer hybu a hyrwyddo’r 
Gymraeg. 
 
Deunyddiau atodol ymateb Cyngor Gwynedd 
 

 [Gwybodaeth sydd wedi ei golygu] 

 Llythyr dyddiedig 28 Mawrth 2017 fu’n atodiad i ymateb Cyngor Gwynedd a 
anfonwyd gan swyddog Comisiynydd y Gymraeg at Brif Weithredwr Cyngor 
Gwynedd, Dilwyn Owen Williams 

 
 
 
 



Strategaeth Iaith Cyngor Gwynedd 
 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 20 Mawrth 2017 at sylw Comisiynydd y Gymraeg. 
Nodir eich cais am estyniad i gyfnod estynedig o 12 mis ar gyfer gweithredu’ch 
Strategaeth Iaith bresennol yn sgil y gofynion fydd arnoch o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  
 
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn darparu mecanwaith er mwyn galluogi i 
gyrff herio’r dyletswyddau sydd wedi’u nodi yn eu hysbysiad cydymffurfio, a hynny 
cyn neu ar ôl i’r diwrnod gosod ddod i rym.  
 
Golyga hyn bod modd i chi wneud cais i Gomisiynydd y Gymraeg yn gofyn iddi 
ddyfarnu a yw’r gofyniad i gydymffurfio ag un neu fwy o safonau, neu gydymffurfio ag 
un neu fwy o safonau mewn modd penodol (gan gynnwys y diwrnod(au) gosod), yn 
afresymol neu’n anghymesur ai peidio.  
 
Pe byddech yn dymuno gwneud cais i’r Comisiynydd i ddyfarnu a yw’r gofyniad i 
gydymffurfio â safon(au), neu i gydymffurfio â safon(au) men modd penodol, yn 
afresymol neu’n anghymesur ai peidio bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen bwrpasol os 
gwelwch yn dda. Gellir atodi tystiolaeth ychwanegol gyda’r ffurflen i gefnogi’ch cais 
pe dymunech.  
 
Mae dwy ffurflen berthnasol wedi’u hatodi at eich sylw. Mae un ffurflen yn ffurflen 
gais ar gyfer herio dyletswydd(au) dyfodol (lle nad yw’r diwrnod gosod eto mewn 
grym) a ffurflen arall yn ffurflen gais ar gyfer herio dyletswydd(au) presennol (lle bo’r 
diwrnod gosod eisoes mewn grym). Atodir hefyd gopi o ‘[G]weithdrefn Herio ac 
Apelio’ y Comisiynydd at eich sylw. 
 
Mae croeso i chi gysylltu â mi pe byddai gennych unrhyw gwestiynau pellach yn 
deillio o gynnwys y llythyr hwn gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.  
 
Deunyddiau y cyfeirir atynt yn y llythyr sydd wedi’u hatodi at yr e-bost yn 
rhyddhau’r wybodaeth y gofynnwyd amdani: 

 Gweithdrefn Herio ac Apelio Comisiynydd y Gymraeg 

 Ffurflen gais: herio dyletswydd(au) dyfodol 

 Ffurflen gais: herio dyletswydd(au) presennol 
  



 

 

 


