
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi  
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 
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Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Paratoi ac adolygu Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol (y Fframwaith) i Gymru   
 
Hefyd, fel diwygiad canlyniadol:  
 

- Dyletswydd i ystyried a ddylid adolygu Cynllun Datblygu Lleol. Bydd y 
ddarpariaeth hon yn caniatáu i awdurdod cynllunio lleol ystyried a ddylai 
gynnal adolygiad o'i Gynllun Datblygu Lleol ar ôl i Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol Cymru gael ei gyhoeddi neu ei ddiwygio ac ar y cyfryw adegau 
eraill ag a bennir gan Weinidogion Cymru. 

 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen 
Cynlluniau Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith fyw :  iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r darpariaethau drafft a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) (gan 
gynnwys y trefniadau arfaethedig i baratoi Fframwaith Datblygu Cenedlaethol i 
Gymru) wedi rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan 
gynnwys y rhai sydd â diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ynglŷn â'r 
cynigion ar gyfer Fframwaith Datblygu Cenedlaethol. Yn olaf, bydd y 
darpariaethau yn caniatáu i ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol Drafft gael ei gynnal am gyfnod o 12 wythnos cyn iddo 
gael ei bennu'n derfynol; bydd hyn yn caniatáu i grwpiau sydd â diddordeb yn 
y Gymraeg gyfrannu i'r broses hon. 
 
O ran y darpariaethau penodol hyn, bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 
yn mynegi polisïau Llywodraeth Cymru mewn termau gofodol, y dylent fod 
wedi ystyried materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg eisoes.  
 
 



Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Gall: Bydd y Fframwaith yn fynegiad gofodol o Bolisi Cenedlaethol a ddylai 
fod wedi ystyried materion yn ymwneud â'r Gymraeg eisoes. Bydd y 
Fframwaith yn destun Arfarniad o Gynaliadwyedd – a fydd yn ei gwneud yn 
ofynnol i effeithiau tebygol polisïau'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft 
ar y defnydd o'r Gymraeg gael eu hystyried.  
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Amcan allweddol y cynnig yw darparu fframwaith cynllunio datblygu i'w 
gwneud yn bosibl i benderfyniadau gael eu gwneud ynglŷn â'r prosiectau a'r 
cynigion datblygu hynny yr ystyrir eu bod o arwyddocâd cenedlaethol o ran eu 
heffeithiau ar ddefnydd tir, megis prosiectau seilwaith mawr.  
 
Bydd unrhyw ddynodiadau o arwyddocâd cenedlaethol a nodir yn y 
Fframwaith yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn a goladir gan Weinidogion 
Cymru. Bydd y broses hon yn cynnwys ystyriaeth o effeithiau'r dynodiadau ar 
y Gymraeg. Felly nid ystyrir y bydd y Fframwaith arfaethedig yn cael effaith 
negyddol ar y Gymraeg.   
 
Yn wir, gallai'r cynigion gael effaith gadarnhaol anuniongyrchol ar y Gymraeg. 
Gallai hyn gynnwys nodi cyfleoedd cyflogaeth i bobl leol neu ddatblygu 
cysylltiadau seilwaith, gan alluogi pobl leol i aros yn eu cymunedau yn hytrach 
na symud i ffwrdd i gael gwaith.  
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Bydd y polisi yn darparu dogfen cynllunio defnydd tir ar gyfer cynigion 
datblygu cenedlaethol ac fel y cyfryw, ni fyddai'n cynnwys safonau i'w cyflawni 
a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg. 
Bydd y Fframwaith yn destun arfarniad o gynaliadwyedd, a fydd yn ei gwneud 
yn ofynnol i asesiad gael ei gynnal o unrhyw effeithiau ar y Gymraeg. 
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Caiff y ddogfen hon ei pharatoi gan Weinidogion Cymru er mwyn rhoi sail 
dros wneud penderfyniadau cynllunio defnydd tir ynglŷn â'r prosiectau hynny 
yr ystyrir eu bod o arwyddocâd cenedlaethol. Ni fydd o gymorth i ddarparu 
darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi defnydd 
cynyddol o'r Gymraeg yn y gweithle.  
 
 
 



Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Caiff y ddogfen hon ei pharatoi gan Weinidogion Cymru er mwyn rhoi sail 
dros wneud penderfyniadau cynllunio defnydd tir ynglŷn â'r prosiectau hynny 
yr ystyrir eu bod o arwyddocâd cenedlaethol. Mae'n dechnegol ei natur ac 
felly ni fydd o gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r 
Gymraeg er mwyn galluogi'r defnydd o'r Gymraeg gan drydydd partïon drwy 
amodau neu gontractau.  
 
Er gwaethaf hyn, efallai y bydd modd nodi amodau a gwaith monitro mewn 
perthynas â'r defnydd o'r Gymraeg gan drydydd partïon fel rhan o'r gwaith 
manwl o baratoi Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru.  Er enghraifft, 
monitro nifer yr ymatebion i'r ymgynghoriad ar fersiwn drafft o'r Fframwaith a 
dderbynnir yn Gymraeg. Caiff manylion o'r fath eu hystyried ymhellach fel 
rhan o'r broses o baratoi'r ddogfen hon.  
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod mewn deddfwriaeth sylfaenol yn 
Adran 60 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a fydd yn cyflwyno sail 
statudol i Weinidogion Cymru baratoi a chyhoeddi Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol i Gymru.  Caiff copïau dwyieithog (h.y. Cymraeg a Saesneg) o'r 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol eu cyhoeddi.  Bydd hyn yn sicrhau bod y 
ddeddfwriaeth yn hyrwyddo'r Gymraeg.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg ( gan 3ydd 

partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 



 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma:  
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Paratoi ac adolygu Fframwaith 
Datblygu Cenedlaethol i Gymru   
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen 
Cynlluniau Datblygu 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Amcan allweddol y cynnig yw darparu fframwaith cynllunio i'w gwneud yn 
bosibl i benderfyniadau gael eu gwneud ar y materion datblygu hynny yr 
ystyrir eu bod o arwyddocâd cenedlaethol. Bydd y Fframwaith yn strategol ei 
natur a bydd yn fynegiad gofodol o bolisïau sy'n bodoli eisoes, a fydd wedi 
ystyried effeithiau ar y Gymraeg a chyfleoedd i'r Gymraeg eisoes. Bydd y 
Fframwaith yn destun arfarniad o gynaliadwyedd – a fydd yn ei gwneud yn 
ofynnol i effeithiau tebygol polisïau'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft 
ar y defnydd o'r Gymraeg gael eu hystyried. 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio 
 
Dyddiad: 30 Mawrth 2015.   
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 
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Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Paratoi Cynlluniau Datblygu 
Strategol. Bydd hyn yn cynnwys dynodi ardaloedd cynllunio strategol lle 
yr ystyrir bod angen Cynllun Datblygu Strategol a sefydlu paneli 
cynllunio strategol er mwyn paratoi dogfennau o'r fath.  
 
Hefyd, fel diwygiad canlyniadol:  
 

- Dyletswydd i ystyried a ddylid adolygu Cynllun Datblygu Lleol. Bydd y 
ddarpariaeth hon yn caniatáu i awdurdod cynllunio lleol ystyried p'un a ddylid 
cynnal adolygiad o'i Gynllun Datblygu Lleol ar ôl i Gynllun Datblygu Strategol 
ar gyfer ardal gynllunio strategol gael ei gyhoeddi neu'i ddiwygio ac ar y 
cyfryw adegau eraill ag a bennir gan Weinidogion Cymru. 

 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen 
Cynlluniau Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r darpariaethau drafft a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) (gan 
gynnwys y trefniadau arfaethedig i ganiatáu i Gynllun Datblygu Strategol gael 
ei baratoi) wedi rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan 
gynnwys y rhai sydd â diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ynglŷn â'r 
cynigion ar gyfer Cynlluniau Datblygu Strategol. Yn olaf, bydd y darpariaethau 
yn caniatáu ar gyfer ymgynghoriad yn ystod y broses o baratoi Cynlluniau 
Datblygu Strategol; bydd hyn yn caniatáu i grwpiau sydd â diddordeb yn y 
Gymraeg gyfrannu i'r broses hon. 
 
 
 
 
 
 



Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Gall: Pan fydd panel cynllunio strategol yn paratoi unrhyw ddogfen sy'n 
ymwneud â Chynllun Datblygu Strategol, dylai fod yn Gymraeg ac yn 
Saesneg lle y bo'n angenrheidiol.  Disgwylir y bydd paneli cynllunio strategol 
yn paratoi dogfennaeth o'r fath yn Gymraeg lle y bo'n ofynnol gwneud hynny 
er mwyn cydymffurfio â'r Safonau Iaith Gymraeg perthnasol.  
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Ni fydd y cynigion ar gyfer Cynlluniau Datblygu Strategol yn cael effaith 
negyddol ar y Gymraeg gan mai amcan allweddol y cynnig yw darparu 
fframwaith ar gyfer cynllunio datblygu lle ystyrir bod angen ymdrin â materion 
trawsffiniol ar haen gynllunio uwch na'r lefel leol. Gallai hyn gynnwys 
penderfyniadau strategol ynglŷn â thai, cyflogaeth, trafnidiaeth a 
darpariaethau ar gyfer safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. Er gwaethaf hyn, 
gallai'r cynigion gael effaith gadarnhaol yn anuniongyrchol ar y Gymraeg drwy 
roi llwyfan, ar lefel strategol, i gefnogi cyfleoedd datblygu ar gyfer tai 
fforddiadwy a chyflogaeth yn lleol. Gallai hyn arwain at ddatblygiad sy'n 
sicrhau bod pobl sy'n siarad Cymraeg yn aros yn eu cymunedau yn hytrach 
nag yn symud i ffwrdd i brynu tŷ neu ddod o hyd i waith. Bydd Cynlluniau 
Datblygu Strategol hefyd yn gallu ystyried materion cymunedol sensitif ynglŷn 
â'r Gymraeg dros ardal ehangach na Chynlluniau Datblygu Lleol; gallai hyn 
ganiatáu i ddatblygiadau sy'n effeithio ar gymunedau Cymraeg eu hiaith gael 
eu hystyried yn fwy strategol a chaniatáu i ddatblygiadau o'r fath gael eu 
cyfeirio at ardaloedd llai sensitif o bosibl. Yn olaf, bydd yn ofynnol ystyried yr 
effeithiau ar y defnydd o'r Gymraeg mewn cymunedau lleol drwy Gynlluniau 
Datblygu Lleol; lle y caiff effeithiau Cynlluniau Datblygu Lleol ar y defnydd o'r 
Gymraeg mewn ardaloedd awdurdodau cynllunio lleol eu hystyried fel rhan o'r 
broses arfarnu cynaliadwyedd ar gyfer y cynlluniau hynny (fel y nodir eisoes 
yn Nodyn Cyngor Technegol 20).  
 
Yn ogystal, bydd darpariaethau yn y Bil yn sicrhau y caiff effeithiau Cynllun 
Datblygu Strategol ar y defnydd o'r Gymraeg yn yr ardal gynllunio strategol eu 
hystyried fel rhan o'r broses arfarnu cynaliadwyedd ar gyfer y cynllun hwnnw. 
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Bydd y polisi yn darparu dogfen cynllunio defnydd tir i ymdrin â materion 
datblygu trawsffiniol strategol ac fel y cyfryw, ni fyddai'n cynnwys safonau i'w 
cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur llwyddiant i hyrwyddo'r 
Gymraeg. Bydd yn ofynnol ystyried ystyriaethau ynglŷn â'r Gymraeg wrth 
baratoi CDLl yn ystod arfarniad o gynaliadwyedd (fel y nodir eisoes yn Nodyn 
Cyngor Technegol 20). Dyma'r cam lle y dylai cynigion a pholisïau defnydd tir 
CDLl gael eu hasesu o ran eu heffaith ar y Gymraeg. Er gwaethaf hyn, caiff 



materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg ar lefel strategol wrth baratoi Cynlluniau 
Datblygu Strategol eu hystyried yn llawn fel rhan o'r broses o arfarnu 
cynaliadwyedd ar gyfer y dogfennau hyn.  
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Bydd Gweinidogion Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i Gynlluniau Datblygu 
Strategol gael eu paratoi lle ystyrir bod materion trawsffiniol y mae angen 
ymdrin â hwy ar haen gynllunio uwch na'r lefel leol. Mae'r dogfennau yn rhai 
technegol eu natur yn bennaf a chaiff ystyriaethau ynglŷn â'r Gymraeg ar lefel 
leol yn y broses cynllunio datblygu eu hystyried fel rhan o broses y CDLl (fel y 
nodir eisoes yn Nodyn Cyngor Technegol 20). Felly, ni fydd y Cynlluniau 
Datblygu Strategol o gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r 
Gymraeg er mwyn galluogi cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle, 
megis darparu llinellau cymorth neu Ganolfannau Iaith Gymraeg. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Bydd Gweinidogion Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i Gynlluniau Datblygu 
Strategol gael eu paratoi lle ystyrir bod materion trawsffiniol y mae angen 
ymdrin â hwy ar haen gynllunio uwch na'r lefel leol. Mae'r dogfennau yn rhai 
technegol eu natur yn bennaf a chaiff ystyriaethau ynglŷn â'r Gymraeg ar lefel 
leol yn y broses cynllunio datblygu eu hystyried fel rhan o broses y CDLl (fel y 
nodir eisoes yn Nodyn Cyngor Technegol 20). Felly, ni fydd y Cynlluniau 
Datblygu Strategol o gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r 
Gymraeg gan drydydd partïon drwy amodau neu gontractau. Er gwaethaf yr 
uchod, os oes unrhyw faterion cynllunio strategol sy'n ymwneud â'r Gymraeg 
y mae angen eu nodi mewn CDSau penodol, ymdrinnir â'r rhain fel rhan o'r 
broses o arfarnu cynaliadwyedd ar gyfer y dogfennau hynny.   
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd:  Caiff darpariaethau eu mewnosod mewn deddfwriaeth sylfaenol yn 
Adran 60 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 2004 a fydd yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i ddynodi ardal gynllunio strategol a sefydlu panel 
cynllunio strategol er mwyn paratoi a mabwysiadu Cynllun Datblygu Strategol 
ar gyfer yr ardal honno.  At hynny, os yw panel cynllunio strategol yn paratoi 
Cynllun Datblygu Strategol ar gyfer ei ardal, dylai nodi'r grwpiau cymunedol 
lleol a fydd yn rhan o'r broses hon yn ei Ddatganiad o Gynnwys y Gymuned o 
dan y Cynllun Datblygu Strategol. Dylai paneli gadw at Safonau neu 
Gynlluniau Iaith Gymraeg perthnasol eu hawdurdod lleol wrth ystyried 
cynnwys y gymuned yn y broses o baratoi Cynllun Datblygu Strategol; felly 
dylai paneli ystyried yn llawn y gofyniad i gyhoeddi neu ymgynghori ynghylch 
Cynlluniau Datblygu Strategol yn Gymraeg yn unol â'u Safonau / Cynllun Iaith 
Gymraeg perthnasol. Bydd hyn yn sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn hyrwyddo'r 
Gymraeg a / neu'n galluogi'r defnydd ohoni yn yr ardal hon os tybir bod 
hynny'n angenrheidiol.   



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 

partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 



 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Paratoi Cynlluniau Datblygu 
Strategol. Bydd hyn yn cynnwys dynodi ardaloedd cynllunio strategol lle 
yr ystyrir bod angen Cynllun Datblygu Strategol a sefydlu paneli 
cynllunio strategol er mwyn paratoi dogfennau o'r fath. 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen 
Cynlluniau Datblygu 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Amcan allweddol y cynnig yw darparu fframwaith cynllunio datblygu i'w 
gwneud yn bosibl i benderfyniadau gael eu gwneud ar y materion datblygu 
hynny yr ystyrir eu bod o arwyddocâd strategol a bod iddynt oblygiadau 
trawsffiniol. Ystyrir effeithiau'r Gymraeg ar gymunedau lleol yn y broses 
cynllunio datblygu drwy baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol. Felly, nid ystyrir y 
bydd y cynnig hwn yn cael effaith uniongyrchol ar y Gymraeg o ran 
hunaniaeth a diwylliant cymunedau Cymraeg lleol. Er gwaethaf hyn, bydd yr 
arfarniad o gynaliadwyedd sydd ei angen ar gyfer Cynlluniau Datblygu 
Strategol yn sicrhau y caiff ystyriaethau ynglŷn â'r Gymraeg wrth gynllunio ar 
y lefel strategol eu hystyried wrth baratoi Cynllun Datblygu Strategol. Lle y 
cynllunir ar gyfer datblygiad ar lefel strategol, dylai Cynlluniau Datblygu 
Strategol  ganiatáu i effeithiau datblygiad ar gymunedau Cymraeg eu hiaith 
gael eu hystyried yn fwy cyfannol mewn cyd-destun ehangach. Dylai hyn 
ganiatáu ar gyfer gwaith cynllunio cyffredinol gwell o ran cynigion datblygu yn 
y dyfodol er mwyn cefnogi darpariaeth iaith Gymraeg mewn cymunedau 
Cymraeg eu hiaith.  
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio  
 
Dyddiad: 30 Mawrth 2015.  
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 

http://assembly/welshlanguage/policy.htm
http://assembly/welshlanguage/policy.htm


Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): darpariaethau Cynlluniau Datblygu 
Lleol (CDLl) (h.y. hyd CDLlau, tynnu CDLl yn ôl  cyfarwyddiadau i baratoi 
CDLlau ar y Cyd a materion yn ymwneud â'r Gymraeg sy'n rhan o broses 
y CDLlau). Newidiadau i'r broses o baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol 
sy'n cynnwys y canlynol: 
 

- Y cyfnod y mae'r Cynlluniau Datblygu Lleol yn weithredol. Bydd y 
ddarpariaeth hon yn caniatáu i ddyddiad terfynu gael ei bennu ar gyfer 
Cynlluniau Datblygu Lleol, ac ar ôl y dyddiad hwnnw ni fyddant yn gynllun 
datblygu mwyach ar gyfer yr ardal benodol honno. 

- Tynnu Cynllun Datblygu Lleol yn ôl. Bydd hyn yn caniatáu ar gyfer 
darpariaethau wedi'u haddasu os bydd awdurdod cynllunio lleol yn 
penderfynu tynnu ei Gynllun Datblygu Lleol yn ôl cyn iddo gael ei gyflwyno i 
Weinidogion Cymru;  gan ganiatáu i Weinidogion Cymru gael eu hysbysu ac 
ystyried a ddylent ddefnyddio'r pwerau wrth gefn sydd ganddynt eisoes er 
mwyn bwrw ymlaen â'r cynllun. 

- Pŵer Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo paratoi Cynllun Datblygu Lleol 
ar y Cyd. Bydd y ddarpariaeth hon yn caniatáu i Weinidogion Cymru 
gyfarwyddo dau awdurdod cynllunio lleol neu fwy i baratoi Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd (yn seiliedig ar dystiolaeth). 

- Gofyniad i adolygu materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn rheolaidd fel 
rhan o'r broses cynlluniau datblygu. Bydd y ddarpariaeth hon yn sicrhau 
bod yn rhaid i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru, wrth adolygu 
materion yn rheolaidd, gynnwys i ba raddau y defnyddir y Gymraeg yn eu 
hardal, os disgwylir iddi effeithio ar ddatblygiad eu hardal neu'r broses o 
gynllunio ei datblygiad. Byddai'r gofyniad hwn yn berthnasol pan fydd 
awdurdodau cynllunio lleol yn paratoi neu'n adolygu Cynlluniau Datblygu 
Lleol.  

- Gofyniad i asesu effeithiau Cynlluniau Datblygu Lleol ar y Gymraeg yn 
ystod y broses o arfarnu cynaliadwyedd. Bydd y ddarpariaeth hon yn 
sicrhau bod yn rhaid i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru gynnwys 
asesiad o effeithiau tebygol y cynllun ar y defnydd o'r Gymraeg yn ardal yr 
awdurdod wrth arfarnu cynaliadwyedd eu Cynllun Datblygu Lleol. 

 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen 
Cynlluniau Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw :  iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 



Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio Llywodraeth 
Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y Gymraeg.  
 
Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Gall:  Gellid defnyddio'r pŵer i gyfarwyddo paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd er mwyn sicrhau yr ymdrinnir â materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg ar 
sail drawsffiniol pe ystyrid y byddai hynny'n ddymunol.      
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Bydd y darpariaethau a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i'r effeithiau ar 
faterion yn ymwneud â'r Gymraeg gael eu hadolygu a'u hasesu yn ystod y 
broses Cynlluniau Datblygu Lleol (h.y. gofyniad i adolygu materion sy'n 
ymwneud â'r Gymraeg yn rheolaidd fel rhan o'r broses cynlluniau datblygu a'r 
gofyniad i asesu effeithiau Cynlluniau Datblygu Lleol ar y Gymraeg yn ystod y 
broses o arfarnu cynaliadwyedd) yn cael effaith gadarnhaol ar y Gymraeg gan 
y byddant yn sicrhau y caiff y broses o ystyried yr iaith ei hatgyfnerthu yn 
ystod y broses o lunio cynlluniau ar lefel leol.  
 
Ar hyn o bryd, cynghorir awdurdodau cynllunio lleol i ystyried effeithiau 
polisïau a chynigion y cynllun datblygu ar y Gymraeg fel rhan o'r broses 
arfarnu cynaliadwyedd. Nodir y cyngor hwn yn Nodyn Cyngor Technegol 
(TAN) 20 – Cynllunio a'r Gymraeg. 
 
Mae'r darpariaethau eraill mewn perthynas â Chynlluniau Datblygu Lleol yn 
fwy technegol a gweithdrefnol eu natur, ac yn ymwneud â'r ffordd y caiff 
dogfennau o'r fath eu paratoi a'u defnyddio gan awdurdodau cynllunio lleol.  
 
O ran y darpariaethau mwy technegol a gweithdrefnol ar gyfer CDLlau, 
trafodir y risgiau i'r Gymraeg sy'n gysylltiedig â phob un o'r cynigion unigol yn 
fanwl isod: 
 

- Y cyfnod y mae'r Cynlluniau Datblygu Lleol yn weithredol    
Bwriedir i'r ddarpariaeth sy'n pennu dyddiad terfynu ac yn nodi na fydd 
gan awdurdod cynllunio lleol Gynllun Datblygu Lleol gweithredol 
mwyach ar ôl y dyddiad hwnnw sicrhau bod awdurdodau cynllunio lleol 
yn cofio diweddaru eu Cynlluniau Datblygu Lleol yn gyson. Dylai hyn 
helpu i sicrhau bod effeithiau gwaith datblygu ar y Gymraeg yn cael eu 
hadolygu'n barhaus a'u rheoli'n rhagweithiol fel rhan o'r system a 
arweinir gan gynllun. 

 
 



- Tynnu Cynllun Datblygu Lleol yn ôl.  
Mewn theori byddai'r ddarpariaeth hon yn caniatáu i Weinidogion 
Cymru ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol barhau i lunio 
Cynllun Datblygu Lleol, pe bai'r sail dystiolaeth ar gael i ategu cynllun 
‘cadarn’. Felly, bydd yn darparu dull i Weinidogion Cymru sicrhau bod 
gan awdurdodau cynllunio lleol Gynlluniau Datblygu Lleol cyfredol. 
Dylai hyn helpu i sicrhau y caiff effeithiau gwaith datblygu ar y Gymraeg 
eu hystyried fel rhan o'r broses gwneud cynlluniau a llywio 
penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. 
 

- Pŵer Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo paratoi Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd. 
Gallai'r ddarpariaeth hon alluogi Gweinidogion Cymru i gyfarwyddo dau 
awdurdod cynllunio lleol neu fwy i baratoi CDLlau ar y Cyd lle mae 
angen i faterion megis cyflenwad tir ar gyfer tai gael eu hystyried o 
safbwynt rhanbarthol.  Mae effeithiau ar y Gymraeg eisoes yn cael eu 
hasesu yn ystod y broses o Arfarnu Cynaliadwyedd y CDLl. Fodd 
bynnag, gallai'r ddarpariaeth hon ei gwneud yn bosibl i effeithiau o'r 
fath gael eu hystyried yn strategol, lle y dangosir bod angen gwneud 
hynny, drwy ganiatáu i Weinidogion Cymru gyfarwyddo awdurdodau 
cynllunio lleol i baratoi CDLl ar y Cyd. 

 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Gall: Caiff y darpariaethau ar gyfer adolygu ac asesu'r effeithiau ar faterion 
sy'n ymwneud â'r Gymraeg eu monitro yn ystod y broses Cynlluniau Datblygu 
Lleol fel rhan o broses archwilio'r CDLlau a gynhelir gan yr Arolygiaeth 
Gynllunio, er mwyn sicrhau bod pob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru yn 
cydymffurfio â'r gofyniad i ystyried ystyriaethau sy'n ymwneud â'r Gymraeg 
wrth baratoi ac adolygu Cynlluniau Datblygu Lleol.  
 
Na: O ran y darpariaethau mwy technegol a gweithdrefnol (fel y cyfeirir atynt 
uchod), maent yn ymwneud â'r prosesau o baratoi a defnyddio'r dogfennau 
hyn gan awdurdodau cynllunio lleol. Nid yw'n briodol cynnwys safonau i'w 
cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur llwyddiant i hyrwyddo'r 
Gymraeg.  
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Gall: Bydd y darpariaethau a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i'r effeithiau ar 
faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg gael eu hadolygu a'u hasesu yn ystod y 
broses Cynlluniau Datblygu Lleol yn sicrhau y caiff y Gymraeg ei hystyried 
wrth gynllunio datblygiadau newydd ar gyfer ardaloedd awdurdodau cynllunio 
lleol lle y bo'n briodol. Gallai hyn helpu i sicrhau y darperir swyddi a 
gwasanaethau sy'n annog pobl i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle.  
 



Na: O ran y darpariaethau mwy technegol a gweithdrefnol (fel y cyfeirir atynt 
uchod), maent yn ymwneud â'r prosesau o baratoi a defnyddio'r dogfennau 
hyn gan awdurdodau cynllunio lleol. Fel y cyfryw, ni fyddant o gymorth i 
ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi 
defnydd cynyddol o'r Gymraeg yn y gweithle. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Bydd y darpariaethau sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r effeithiau ar faterion 
sy'n ymwneud â'r Gymraeg gael eu hadolygu a'u hasesu yn ystod y broses 
Cynlluniau Datblygu Lleol yn sicrhau y caiff y Gymraeg ei hystyried wrth 
gynllunio datblygiadau newydd ar gyfer ardaloedd awdurdodau cynllunio lleol. 
O ran y darpariaethau mwy technegol a gweithdrefnol (fel y cyfeirir atynt 
uchod), maent yn ymwneud â'r prosesau o baratoi a defnyddio'r dogfennau 
hyn gan awdurdodau cynllunio lleol. Ni fyddant o gymorth i ddarparu 
darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi trydydd 
partïon i ddefnyddio'r Gymraeg drwy amodau neu gontractau, gan y byddant 
yn gwella prosesau cynllunio sy'n bodoli eisoes ac ni fydd unrhyw gontractau 
trydydd partïon yn deillio o'r gwaith hwn.  
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod mewn deddfwriaeth sylfaenol yn 
Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 2004 a fydd yn caniatáu i newidiadau i broses 
y CDLl gael eu gweithredu. Bydd angen gwneud newidiadau hefyd o dan 
reoliadau a gaiff eu llunio yn Gymraeg a Saesneg. Ceir polisi cynllunio mewn 
perthynas â'r Gymraeg ym Mholisi Cynllunio Cymru, Nodyn Cyngor 
Technegol (TAN) 20 a TAN ategol 20: Canllaw ymarferol ar gynllunio a’r 
Gymraeg. Bydd y darpariaethau hyn yn gwella prosesau ar gyfer sicrhau y 
caiff CDLlau eu paratoi'n lleol, gan sicrhau y caiff effeithiau gwaith datblygu ar 
y Gymraeg eu hystyried gan awdurdodau cynllunio lleol fel rhan o'r broses 
gwneud cynlluniau.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 

partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 



 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): darpariaethau Cynlluniau Datblygu 
Lleol (CDLl) (h.y. hyd CDLlau, tynnu CDLl yn ôl, cyfarwyddiadau i baratoi 
CDLlau ar y Cyd a materion yn ymwneud â'r Gymraeg sy'n rhan o broses 
y CDLlau) 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen 
Cynlluniau Datblygu 
 
Cydnabyddir y bydd cyswllt sylweddol rhwng y darpariaethau sy'n ei gwneud 
yn ofynnol i'r effeithiau ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg gael eu 
hadolygu a'u hasesu yn ystod y broses Cynlluniau Datblygu Lleol a'r iaith a'u 
bod yn sicrhau y caiff ei hystyried wrth gynllunio datblygiadau newydd ar gyfer 
ardaloedd awdurdodau cynllunio lleol. Ystyrir felly y byddant yn cael effaith 
gadarnhaol ar yr iaith.   
 
O ran y darpariaethau mwy technegol a gweithdrefnol yr ymdrinnir â hwy yn yr 
asesiad hwn, amcanion allweddol y cynigion hyn yw gwneud gwelliannau 
technegol i'r system Cynlluniau Datblygu Lleol ac yn benodol y ffordd y caiff y 
dogfennau hyn eu paratoi a'u defnyddio gan awdurdodau cynllunio lleol. Felly, 
nid ystyrir bod y cynigion hyn yn cael effaith uniongyrchol ar y Gymraeg o ran 
hunaniaeth a diwylliant cymunedau Cymraeg. Fodd bynnag, bydd y 
darpariaethau hyn yn gwella prosesau ar gyfer sicrhau y caiff CDLlau eu 
paratoi'n lleol, gan helpu i sicrhau y caiff effeithiau gwaith datblygu ar y 
Gymraeg eu hystyried gan awdurdodau cynllunio lleol fel rhan o'r broses 
gwneud cynlluniau.  
 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio  
 
Dyddiad: 30 Mawrth 2015.  
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 
 

http://assembly/welshlanguage/policy.htm
http://assembly/welshlanguage/policy.htm


Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg  
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Bydd Byrddau Cydgynllunio yn arfer 
pob swyddogaeth awdurdod cynllunio lleol modern. Hefyd, darpariaethau 
sy’n galluogi Gweinidogion Cymru i ehangu cwmpas darpariaethau 
presennol Byrddau Cydgynllunio i gynnwys swyddogaethau rheoli datblygu 
Parciau Cenedlaethol, drwy reoliadau.  
 
Swyddog cyfrifol: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Tîm y Bil Cynllunio  
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 1.  
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn Iaith 
Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a Chynllun 
Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1).  
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2.  
 
Cwestiwn 1  
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg?  
 
Ydw: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r darpariaethau drafft a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) (gan 
gynnwys y trefniadau arfaethedig i ddiweddaru darpariaethau presennol y 
Byrddau Cydgynllunio) wedi rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, 
gan gynnwys y rhai sydd â diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ynglŷn â'r 
cynigion hyn. Diwygiwyd y Bil i fireinio’r cynigion hyn er mwyn gallu cynnwys 
swyddogaethau rheoli datblygu ardaloedd Parciau Cenedlaethol fel rhan o Fwrdd 
Cydgynllunio drwy reoliadau a gymeradwywyd gan Weinidogion Cymru. Gwnaed 
y diwygiadau hyn o ganlyniad i ystyried sylwadau ar y cynigion draft cychwynnol 
gan randdeiliaid ac Aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol, fel rhan o broses y 
Cynulliad o graffu ar y Bil gan Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd.  
 
Cwestiwn 2  
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith?  
 
Na all: Diben Bwrdd Cydgynllunio yw cyflawni swyddogaeth awdurdod cynllunio 
lleol ar gyfer dwy neu fwy o ardaloedd, y mae pob un yn sir neu'n fwrdeistref sirol 
gyfan neu'n rhan o sir neu fwrdeistref sirol yng Nghymru. Nid yw'r ddeddfwriaeth 
bresennol yn galluogi Bwrdd Cydgynllunio (pe câi un ei sefydlu) i gyflawni holl 
swyddogaethau awdurdod cynllunio lleol modern, gan gynnwys paratoi 
Cynlluniau Datblygu Lleol. Bydd y darpariaethau yn galluogi Bwrdd Cydgynllunio i 
gyflawni holl swyddogaethau awdurdod cynllunio lleol modern ar gyfer 
awdurdodau cynllunio lleol, heb gynnwys ardaloedd Parciau Cenedlaethol. Ceir 
darpariaethau hefyd yn y Bil a allai ehangu cwmpas pwerau Byrddau 
Cydgynllunio er mwyn iddynt allu cyflawni swyddogaethau rheoli datblygu 



ardaloedd Parciau Cenedlaethol. Dim ond os caiff y darpariaethau eu hehangu 
gan Weinidogion Cymru drwy reoliadau y byddai hyn yn berthnasol ac ni fyddai’n 
berthnasol i swyddogaethau llunio cynlluniau, y bydd Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol yn parhau  i ymgymryd â hwy. Yn gyffredinol, diben y darpariaethau 
hyn yw cynyddu'r swyddogaethau cynllunio y gall Bwrdd Gydgynllunio ymgymryd 
â hwy, gan ddarparu ffordd o sicrhau y darperir gwasanaethau cynllunio effeithlon 
a chadarn ledled Cymru. Bydd penderfyniad ynghylch darparu gwybodaeth yn 
ddwyieithog gan Fwrdd Cydgynllunio yn unol â'i swyddogaethau yn cael ei wneud 
gan y Bwrdd Cydgynllunio gan ystyried ei Gynllun neu ei Safonau Iaith Gymraeg 
lleol.  
 
Cwestiwn 3  
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg?  
 
Nac oes: Ni fydd y cynigion yn cael effaith negyddol ar y Gymraeg gan mai 
darpariaethau technegol ydynt, a fydd yn cynyddu'r swyddogaethau cynllunio y 
gall Bwrdd Cydgynllunio ymgymryd â hwy. Pe câi Bwrdd Cydgynllunio ei sefydlu 
ar gyfer ardal awdurdod cynllunio lleol (heb gynnwys Parciau Cenedlaethol), 
byddai'r cynigion yn ei alluogi i baratoi Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal. 
Mae Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLlau) yn ystyried effeithiau polisïau a 
chynigion cynlluniau datblygu ar y Gymraeg fel rhan o'r broses arfarnu 
cynaliadwyedd sy'n digwydd wrth baratoi CDLl.  
 
Dim ond mewn amgylchiadau lle y bydd tystiolaeth yn cadarnhau bod angen 
gwneud hynny er mwyn darparu gwasanaethau cynllunio lleol effeithlon a 
chadarn i’r Parciau Cenedlaethol y defnyddir y darpariaethau a fydd yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i ehangu cwmpas darpariaethau Byrddau Cydgynllunio i 
gynnwys swyddogaethau rheoli datblygu Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. Fel 
rhan o’r broses gynllunio ar gyfer datblygiadau newydd yn y Parciau 
Cenedlaethol, bydd ystyriaethau sy’n ymwneud â’r Gymraeg yn parhau yn 
berthnasol yn yr ardaloedd hyn.  
 
Yn gyffredinol, mae'n bosibl y caiff y darpariaethau effaith gadarnhaol ar y 
Gymraeg am y byddant yn darparu dull priodol o uno swyddogaethau 
awdurdodau cynllunio lleol os bydd tystiolaeth bod angen gwneud hynny ac os 
bydd Gweinidogion Cymru yn ystyried ei bod yn briodol gwneud hynny. Gallai hyn 
ganiatáu i ddatblygiadau sy'n effeithio ar gymunedau Cymraeg eu hiaith gael eu 
hystyried dros ardal ehangach a chaniatáu i ddatblygiadau o'r fath gael eu 
cyfeirio at ardaloedd llai sensitif o bosibl.  
 
Cwestiwn 4  
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg?  
 
Na all: Mae'r cynigion polisi yn ddarpariaethau technegol a fydd yn cynyddu faint 
o swyddogaethau awdurdodau cynllunio lleol y gall Bwrdd Cydgynllunio 
ymgymryd â hwy ac fel y cyfryw, ni fyddai'n cynnwys safonau i'w cyflawni a / neu 
dargedau er mwyn helpu i fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg.  
 
 
 
 



Cwestiwn 5  
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle?  
 
Gall: Mae'r cynigion polisi yn ddarpariaethau technegol a fydd yn cynyddu faint o 
swyddogaethau awdurdodau cynllunio lleol y gall Bwrdd Cydgynllunio ymgymryd 
â hwy. Mae'n bosibl y bydd awdurdodau cynllunio lleol mwy o faint yn cyrraedd 
màs critigol o siaradwyr Cymraeg, gan ei gwneud yn bosibl i ddarparu 
amrywiaeth ehangach o wasanaethau yn Gymraeg.  
 
Cwestiwn 6  
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon?  
 
Na all: Mae'r cynigion polisi yn ddarpariaethau technegol a fydd yn cynyddu faint 
o swyddogaethau awdurdodau cynllunio lleol y gall Bwrdd Cydgynllunio 
ymgymryd â hwy. Felly, ni fyddant o gymorth wrth ddarparu darpariaethau lleol 
penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi'r defnydd o'r Gymraeg gan 
drydydd partïon drwy amodau neu gontractau.  
 
Cwestiwn 7  
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth?  
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod mewn deddfwriaeth sylfaenol yn Adran 
78 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, gan alluogi Bwrdd Cydgynllunio i 
baratoi Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer ei ddosbarth. Yn ogystal, mae’r Bil yn 
cynnwys adran sy’n galluogi Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, i bennu ardal 
sy’n cynnwys Parc Cenedlaethol cyfan neu ran o Barc Cenedlaethol yng 
Nghymru fel dosbarth unedig; yn y fath achos, bydd dibenion y ddeddfwriaeth 
hon yn galluogi Byrddau Cydgynllunio i ymgymryd â swyddogaethau rheoli 
datblygu mewn Parciau Cenedlaethol. 
 
Os yw'n paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer ei ddosbarth, dylai Bwrdd 
Cydgynllunio nodi'r grwpiau cymunedol lleol sy'n rhan o Gynllun Cynnwys y 
Gymuned ei Gynllun Datblygu Lleol a fydd yn rhan o'r broses. Dylai byrddau 
gadw at Safonau neu Gynllun Iaith Cymraeg perthnasol eu hawdurdod lleol wrth 
ystyried cynnwys y gymuned yn y broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol ac 
hefyd wrth ymgymryd â swyddogaethau rheoli datblygu; felly dylai hyn arwain at 
ymgynghori'n ddwyieithog a chyhoeddi Cynlluniau Datblygu Lleol a dogfennaeth 
rheoli datblygu yn ddwyieithog lle y bo angen yn unol â'u Safonau / Cynllun Iaith 
Gymraeg perthnasol. Bydd hyn yn sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn hyrwyddo'r 
Gymraeg a / neu'n galluogi'r defnydd ohoni yn yr ardal hon os tybir bod hynny'n 
angenrheidiol.  
 
O ran cynnwys y ddeddfwriaeth, bydd yn darparu dull priodol o uno awdurdodau 
cynllunio lleol os bydd tystiolaeth yn dangos bod angen gwneud hynny ac os 
bydd Gweinidogion Cymru yn ystyried ei bod yn briodol gwneud hynny. Gallai hyn 
ganiatáu i ddatblygiadau sy'n effeithio ar gymunedau Cymraeg eu hiaith gael eu 
hystyried dros ardal ehangach a chaniatáu i ddatblygiadau o'r fath gael eu 
cyfeirio at ardaloedd llai sensitif o bosibl. At hynny, mae'n bosibl y bydd 
awdurdodau cynllunio lleol mwy o faint yn cyrraedd màs critigol o siaradwyr 
Cymraeg, gan ei gwneud yn bosibl i ddarparu amrywiaeth ehangach o 
wasanaethau yn Gymraeg.  



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1  
Dyma ychydig o faterion i chi ystyried eu mabwysiadu tra'n cwblhau'r Asesiad o Effaith:  
 
Gellir gweld Iaith fyw : iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth  

- Gellir gweld Iaith fyw : iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/living/?lang=cy  

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/wls/?skip=1&lang=cy  
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd)  

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi?  

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi?  
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol?  

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol?  

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi?  
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi)  

- a all y polisi wneud y canlynol  
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant  
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u plant  
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg  
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg  
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg  
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg  
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan Lywodraeth 

Cymru neu drydydd partïon)  
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor neu 

gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu tai 
fforddiadwy)  

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol)  

- a oes perygl y bydd y polisi yn  
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith  
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith  
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith  
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol)  
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy symud 

swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu hiaith)  
o arwain at leihad yn y canlynol  

 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg  
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant  
 darlledu yn Gymraeg  
 cyhoeddi yn Gymraeg  
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg  

 



 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3

ydd 
partïon 

a/neu Lywodraeth Cymru)  
 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau neu 

beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg tai 
fforddiadwy)  

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg  
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith  
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau)  

- gall safonau ymwneud â'r canlynol:  
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg  
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg  
- gall targedau ymwneud â'r canlynol:  

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg  
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg  
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg  
o y defnydd o'r Gymraeg  
o y Gymraeg a'r economi  

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma:  
o 

http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels
h_language.pdf  

- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael yma:  
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2  

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2  

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3
ydd 

partïon a/neu'r 
Llywodraeth)  

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws  
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle)  
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth  
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol  
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg  

o wyneb yn wyneb  
o dros y ffôn  
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg  
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg  
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon)  
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant:  
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2  

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael  
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth)  
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg  



- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg  
 



Atodiad 2  
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg  
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Bydd Byrddau Cydgynllunio yn arfer pob 
swyddogaeth awdurdod cynllunio lleol modern. Hefyd, darpariaethau sy’n 
galluogi Gweinidogion Cymru i ehangu cwmpas darpariaethau presennol 
Byrddau Cydgynllunio i gynnwys swyddogaethau rheoli datblygu Parciau 
Cenedlaethol, drwy reoliadau.  
 
Swyddog cyfrifol: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Tîm y Bil Cynllunio  
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw:  
 
Amcan allweddol y cynnig yw diweddaru'r ddeddfwriaeth bresennol ynglŷn â 
Byrddau Cydgynllunio, sy'n caniatáu i Fwrdd Cydgynllunio (pe câi un ei sefydlu) 
gyflawni holl swyddogaethau awdurdod cynllunio lleol, heb gynnwys ardaloedd 
Parciau Cenedlaethol. Ceir darpariaethau hefyd yn y Bil a allai ehangu cwmpas 
pwerau Byrddau Cydgynllunio er mwyn iddynt allu cyflawni swyddogaethau rheoli 
datblygu awdurdodau cynllunio lleol ar gyfer Parciau Cenedlaethol. Dim ond os 
caiff y darpariaethau eu hehangu gan Weinidogion Cymru drwy reoliadau y 
byddai hyn yn berthnasol ac ni fyddai’n berthnasol i swyddogaethau llunio 
cynlluniau, y bydd Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn parhau  ymgymryd â 
hwy. Felly, nid ystyrir y bydd y cynigion hyn yn cael effaith uniongyrchol ar y 
Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant cymunedau Cymraeg lleol. Er gwaethaf 
hyn, bydd cynnwys y ddeddfwriaeth yn darparu dull priodol o uno awdurdodau 
cynllunio lleol os bydd tystiolaeth yn dangos bod angen gwneud hynny ac os 
bydd Gweinidogion Cymru yn ystyried ei bod yn briodol gwneud hynny. Gallai hyn 
ganiatáu i ddatblygiadau sy'n effeithio ar gymunedau Cymraeg eu hiaith gael eu 
hystyried dros ardal ehangach a chaniatáu i ddatblygiadau o'r fath gael eu 
cyfeirio at ardaloedd llai sensitif o bosibl. At hynny, mae'n bosibl y bydd 
awdurdodau cynllunio lleol mwy o faint yn cyrraedd màs critigol o siaradwyr 
Cymraeg, gan ei gwneud yn bosibl i ddarparu amrywiaeth ehangach o 
wasanaethau yn Gymraeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio  
 
Dyddiad: 31 Mawrth 2015.  
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
 
Nod y ddogfen hon, sy'n cynnwys pedwar cwestiwn, yw eich helpu i ystyried 
gofynion siaradwyr Cymraeg wrth i chi ddatblygu unrhyw wasanaeth(au) 
newydd i'r cyhoedd yng Nghymru1.  
 
Gellir hefyd ei defnyddio er mwyn sicrhau bod eich gwasanaethau presennol 
yn diwallu anghenion siaradwyr Cymraeg. 
  
Gall defnyddio'r asesiad hwn o effaith eich helpu i sicrhau eich bod yn 
cydymffurfio â Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru – a baratowyd o 
dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006.   
 
Dylai'r asesiad o effaith wedi'i gwblhau gael ei gyflwyno ar y cyd â 
chyflwyniadau i uwch reolwyr a Gweinidogion. Efallai y bydd angen ei 
gyflwyno i Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro 
cydymffurfiaeth y Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad yw darparu gwasanaeth yn Gymraeg yn 
briodol (er enghraifft, os ydych yn datblygu gwasanaeth hynod dechnegol i 
gynulleidfa gyfyngedig). Yn yr achosion hyn, dylai'r rheswm dros beidio â 
chynnig gwasanaeth yn Gymraeg gael ei dddogfennu'n llawn ar yr asesiad 
hwn o effaith, at ddibenion archwilio. 
 
Os bwriedir gosod unrhyw ran o'r gwaith ar gontract allanol, dylid ymdrin â 
phob cwestiwn wrth i'r contract gael ei baratoi. Hynny yw, dylech ddefnyddio'r 
asesiad hwn a'r rhestr gyfeirio er mwyn sicrhau y bydd unrhyw drydydd 
partïon sy'n ymgymryd â gwaith ar eich rhan yn cydymffurfio â Chynllun Iaith 
Gymraeg y Llywodraeth. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn aml yn gyfrifol am gynllunio a datblygu 
gwasanaethau a gaiff eu darparu gan eraill yn y pen draw e.e. awdurdodau 
lleol, byrddau iechyd lleol, partneriaethau ac ati.  Fel y cyfryw, dylai'r asesiad 
hwn o effaith a'r rhestr gyfeirio gael eu defnyddio ar ddechrau'r broses o 
gynllunio'r gwasanaethau hynny er mwyn sicrhau bod unrhyw ganllawiau, 
gweithdrefnau a hyfforddiant a ddarperir i'r rhai sy'n darparu gwasanaethau yn 
gyson â gofynion Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â'r Broses o Asesu Effaith – ac unrhyw 
rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd Gwasanaethau 
Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg.   
Uned yr Iaith Gymraeg   
Gorffennaf 2012 

1 Mae'r term 'cyhoedd' yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol ac elusennau; cyrff cyhoeddus 
megis Awdurdodau Lleol a byrddau iechyd lleol; Cyfarwyddwyr ac eraill sy'n cynrychioli 
cwmnïau cyfyngedig 

                                            



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg  
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
  
Enw'r prosiect: Bil Cynllunio (Cymru): Ymgynghoriad cyn Ymgeisio (i'w 
gynnal gan ddarpar ymgeisydd ar gyfer caniatâd cynllunio)  
 
Bydd y ddarpariaeth hon yn ei gwneud yn ofynnol i ddarpar ymgeisydd am 
ganiatâd cynllunio ymgynghori â'r gymuned leol ynghylch mathau penodol o 
gynigion datblygu a pharatoi adroddiad ar ganlyniad yr ymgynghoriad hwnnw. 
Bydd yn ofynnol i'r adroddiad gael ei gynnwys fel rhan o'r cais cynllunio 
terfynol a gyflwynir gan yr ymgeisydd i'r corff priodol benderfynu arno.   
 
Arweinydd y prosiect: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn y rhestr 
gyfeirio sydd ar gael yn Atodiad 1 i'r ddogfen hon. 
 
Os teimlwch na fyddai darparu gwasanaeth yn Gymraeg yn briodol ar ôl 
ystyried y rhestr gyfeirio, cwblhewch y datganiad yn unig yn Atodiad 2 yn 
llawn. 
 
Cwestiwn 1 
A fydd cyswllt wyneb yn wyneb neu gyswllt dros y ffôn rhwng y cyhoedd a 
staff yn agwedd reolaidd ar y gwasanaeth newydd? 
 
Bydd: Caiff y polisi hwn ei weithredu gan ddarpar ymgeiswyr yng Nghymru ar 
y cyfan, a fydd yn gofyn am gryn dipyn o gyfathrebu wyneb yn wyneb rhwng 
staff awdurdodau lleol a darpar ymgeiswyr ynghylch y caniatâd cynllunio. 
Bydd angen i awdurdodau cynllunio lleol ddarparu gwasanaeth dwyieithog i 
ddarpar ymgeiswyr o ran y gwasanaeth hwn fel y gellir rhoi gwybodaeth yn 
Gymraeg os gofynnir am hynny. Ystyrir y dylai awdurdodau lleol roi 
gweithdrefnau ar waith i swyddogion Cymraeg fod yn rhan o'r broses hon neu 
o dan amgylchiadau eithriadol ddarparu gwasanaethau cyfieithu priodol yn 
unol â'u Safonau neu eu Cynllun Iaith Gymraeg. Bydd hyn yn sicrhau y bydd 
modd rhoi gwybodaeth am y broses hon i ddarpar ymgeiswyr yn Gymraeg os 
gofynnir am hynny.  
 
Cwestiwn 2 
A gaiff ymgyrch gyhoeddusrwydd, ymgyrch gyfathrebu neu ymgyrch farchnata 
ei chynnal i hybu’r gwasanaeth newydd? 
 
Caiff: Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgyrch gyfathrebu er mwyn hybu 
pob rhan o'r Bil.  Bydd angen hefyd i Awdurdodau Lleol a Gweinidogion 
Cymru (yn achos ceisiadau cenedlaethol) gyfleu'r polisi'n lleol wrth iddo gael 
ei roi ar waith.  Caiff gofynion ynglŷn â'r Gymraeg eu hystyried gan 
Weinidogion Cymru fel rhan o'r broses hon o gydymffurfio â Safonau Iaith 
Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i Weinidogion Cymru. Bydd yn 
ofynnol i awdurdodau lleol wneud yr un peth fel rhan o'u gofynion o ran y 



Gymraeg ar lefel awdurdod lleol yn unol â'u Safonau neu eu Cynllun Iaith 
Gymraeg.  
 
Cwestiwn 3 
A fyddwch yn paratoi unrhyw daflenni, ffurflenni, llyfrynnau, arwyddion neu 
ddeunyddiau tebyg fel rhan o’r gwasanaeth newydd? 
 
Byddwn: Bydd canllawiau statudol a chymorth i Awdurdodau Cynllunio Lleol 
a'r rhai sy'n gwneud cais am ganiatâd cynllunio ymgyfarwyddo â'r 
ddeddfwriaeth gynllunio newydd yn ystyried gofynion y Gymraeg yn unol â 
Safonau iaith Gymraeg y Llywodraeth. Caiff unrhyw ddogfennau o'r fath eu 
hystyried o dan system sgorio cyfieithu'r Llywodraeth er mwyn penderfynu a 
gânt eu cyfieithu i'r Gymraeg ai peidio.  
 
Cwestiwn 4 
A fydd gwefan yn cefnogi’r gwasanaeth newydd a/neu a fydd ar gael fel 
gwasanaeth ar-lein neu wasanaeth rhyngweithiol (e.e. safle ar fewnrwyd neu 
safle amlgyfrwng arall)? 
 
Bydd: Caiff canllawiau ar newidiadau i'r gwasanaeth ar gyfer ymgynghori cyn 
ymgeisio eu nodi yn y rhannau hynny o wefannau Llywodraeth Cymru ac 
awdurdodau lleol sy'n ymwneud â chynllunio. Ystyrir y bydd y canllawiau hyn 
ar gael yn ddwyieithog lle y bo eu hangen yn unol â Safonau Iaith Gymraeg y 
Llywodraeth (gweler yr ateb a roddir i gwestiwn 3 uchod). Os bydd 
awdurdodau lleol yn penderfynu cyhoeddi unrhyw ganllawiau ar y broses hon, 
dylent ddarparu'r canllawiau hyn yn ddwyieithog lle y bo'n ofynnol yn unol â'u 
Safonau neu eu Cynllun Iaith Gymraeg. 
 
 
Asesiad o Effaith a luniwyd gan Dîm y Bil Cynllunio.  
Dyddiad 1 Ebrill 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau Newydd – Rhestr Gyfeirio   
 Atodiad 1 
 
Dyma ychydig o faterion i chi ystyried eu mabwysiadu tra'n cwblhau'r Asesiad o Effaith: 
 
Cwestiwn 1 (cyswllt wyneb yn wyneb a thros y ffôn) 
 

- byddwn yn ystyried pa swyddi y dylid eu dynodi'n rhai 'Cymraeg yn hanfodol'. 
- byddwn yn ystyried pa swyddi y dylid eu dynodi'n rhai 'Cymraeg yn ddymunol'. 
- byddwn yn ystyried pa gyfran o swyddi mewn swyddfa, neu dîm, a ddylai gael eu 

llenwi gan siaradwyr Cymraeg. 
- byddwn yn ceisio cael siaradwyr Cymraeg wrth i ni recriwtio neu drosglwyddo 

staff, gan fyfyrio ar y penderfyniadau a wnaed uchod. 
- byddwn yn cynnig hyfforddiant yn y Gymraeg i ddechreuwyr a'r rhai sy'n gwella. 
- byddwn yn cynnig hyfforddiant galwedigaethol (er mwyn helpu ein siaradwyr 

Cymraeg i ymgyfarwyddo â therminoleg Gymraeg) 
- o bryd i'w gilydd byddwn yn monitro ein gallu i ddarparu gwasanaethau yn 

Gymraeg 
- bydd pob aelod o staff yn gwybod pa gydweithwyr a all ddarparu'r gwasanaeth 

hwn yn Gymraeg, fel y gellir trosglwyddo galwadau gan siaradwyr Cymraeg yn 
hawdd 

- bydd cronfa ddata o'r staff Cymraeg sydd ar gael ar y fewnrwyd 
- bydd y gwasanaeth llinell gymorth yn darparu gwasanaeth dwyieithog 
- bydd y llinell gymorth yn rhoi opsiwn awtomataidd i alwyr ddewis Cymraeg neu 

Saesneg (gwasgwch 1 ac ati) 
- byddwn yn ymgynghori â chydweithwyr Adnoddau Dynol / uwch reolwyr / 

swyddog y Cynllun Iaith Gymraeg wrth i ni ymgymryd â'r uchod 
 
 
Cwestiwn 2 (marchnata a chyhoeddusrwydd) 
 

- Caiff hysbysebion teledu Cymraeg eu darlledu 
- caiff hysbysebion radio Cymraeg eu darlledu 
- caiff hysbysebion sinema eu darlledu yn Gymraeg neu'n ddwyieithog 
- caiff hysbysebion ar y rhyngrwyd eu cyhoeddi'n ddwyieithog 
- caiff hysbysebion dwyieithog eu cyhoeddi mewn papurau newydd Saesneg a 

ddosberthir yn bennaf neu'n gyfan gwbl yng Nghymru (megis y Western Mail a'r 
Daily Post) 

- caiff hysbysebion Cymraeg eu gosod mewn cyhoeddiadau Cymraeg 
 
Cwestiwn 3 (cyhoeddiadau ac arwyddion) 
 

- byddwn yn rhoi'r system blaenoriaethu cyfieithiadauar waith i'n helpu i 
benderfynu pryd y mae angen cyhoeddi deunydd yn Gymraeg 

- bydd pob arwydd yn ddwyieithog 
- dim ond cyfieithwyr cymwysedig y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer y gwaith hwn 

 
Cwestiwn 4 (gwefannau, gwasanaethau ar-lein neu ryngweithiol) 
 

- byddwn yn ystyried Canllawiau a Safonau Meddalwedd Ddwyieithog Bwrdd yr 
Iaith Gymraeg gynt 
(yn http://www.byig-

wlb.org.uk/English/publications/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/English%2fpubli
cations%2fPublications%2f3963.pdf ) 

http://assembly/welshlanguage/scoring-for-translation.htm
http://www.byig-wlb.org.uk/English/publications/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/English%2fpublications%2fPublications%2f3963.pdf
http://www.byig-wlb.org.uk/English/publications/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/English%2fpublications%2fPublications%2f3963.pdf
http://www.byig-wlb.org.uk/English/publications/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/English%2fpublications%2fPublications%2f3963.pdf


Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
  
Enw'r prosiect: __________________________________ 
 
Arweinydd y prosiect: __________________________________ 
 
Ni fydd darparu gwasanaeth Cymraeg (neu ddwyieithog) yn briodol ar gyfer y 
gwasanaeth hwn. Y rheswm dros hyn yw: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enw____________________  
 
Swydd ____________________ 
 
Dyddiad____________ 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
 
Nod y ddogfen hon, sy'n cynnwys pedwar cwestiwn, yw eich helpu i ystyried 
gofynion siaradwyr Cymraeg wrth i chi ddatblygu unrhyw wasanaeth(au) 
newydd i'r cyhoedd yng Nghymru2.  
 
Gellir hefyd ei defnyddio er mwyn sicrhau bod eich gwasanaethau presennol 
yn diwallu anghenion siaradwyr Cymraeg. 
  
Gall defnyddio'r asesiad hwn o effaith eich helpu i sicrhau eich bod yn 
cydymffurfio â Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru – a baratowyd o 
dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006.   
 
Dylai'r asesiad o effaith wedi'i gwblhau gael ei gyflwyno ar y cyd â 
chyflwyniadau i uwch reolwyr a Gweinidogion. Efallai y bydd angen ei 
gyflwyno i Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro 
cydymffurfiaeth y Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad yw darparu gwasanaeth yn Gymraeg yn 
briodol (er enghraifft, os ydych yn datblygu gwasanaeth hynod dechnegol i 
gynulleidfa gyfyngedig). Yn yr achosion hyn, dylai'r rheswm dros beidio â 
chynnig gwasanaeth yn Gymraeg gael ei dddogfennu'n llawn ar yr asesiad 
hwn o effaith, at ddibenion archwilio. 
 
Os bwriedir gosod unrhyw ran o'r gwaith ar gontract allanol, dylid ymdrin â 
phob cwestiwn wrth i'r contract gael ei baratoi. Hynny yw, dylech ddefnyddio'r 
asesiad hwn a'r rhestr gyfeirio er mwyn sicrhau y bydd unrhyw drydydd 
partïon sy'n ymgymryd â gwaith ar eich rhan yn cydymffurfio â Chynllun Iaith 
Gymraeg y Llywodraeth. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn aml yn gyfrifol am gynllunio a datblygu 
gwasanaethau a gaiff eu darparu gan eraill yn y pen draw e.e. awdurdodau 
lleol, byrddau iechyd lleol, partneriaethau ac ati.  Fel y cyfryw, dylai'r asesiad 
hwn o effaith a'r rhestr gyfeirio gael eu defnyddio ar ddechrau'r broses o 
gynllunio'r gwasanaethau hynny er mwyn sicrhau bod unrhyw ganllawiau, 
gweithdrefnau a hyfforddiant a ddarperir i'r rhai sy'n darparu gwasanaethau yn 
gyson â gofynion Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â'r Broses o Asesu Effaith – ac unrhyw 
rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd Gwasanaethau 
Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg.   
Uned yr Iaith Gymraeg   
Gorffennaf 2012 

2 Mae'r term 'cyhoedd' yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol ac elusennau; cyrff cyhoeddus 
megis Awdurdodau Lleol a byrddau iechyd lleol; Cyfarwyddwyr ac eraill sy'n cynrychioli 
cwmnïau cyfyngedig 

                                            



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg  
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
  
Enw'r prosiect: Bil Cynllunio (Cymru): Gwasanaethau cyn Ymgeisio 
(Cyngor) (i'w ddarparu gan awdurdod cynllunio lleol neu Weinidogion 
Cymru) 
 
Bydd y ddarpariaeth yn caniatáu i ddarpar ymgeisydd ar gyfer cais cynllunio 
ofyn am gyngor gan y corff sy'n penderfynu ynglŷn â'i gynigion cyn i'r cais 
gael ei gyflwyno'n ffurfiol i'w ystyried. Bydd y corff sy'n penderfynu o dan 
ddyletswydd gyfreithiol i roi'r cyngor hwn. Caiff y manylion ynglŷn â darparu'r 
gwasanaeth hwn eu nodi mewn is-ddeddfwriaeth. Gweinidogion Cymru neu'r 
awdurdod cynllunio lleol fydd y corff sy'n penderfynu, yn dibynnu ar y math o 
gais cynllunio a wneir. 
 
Arweinydd y prosiect: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn y rhestr 
gyfeirio sydd ar gael yn Atodiad 1 i'r ddogfen hon. 
 
Os teimlwch na fyddai darparu gwasanaeth yn Gymraeg yn briodol ar ôl 
ystyried y rhestr gyfeirio, cwblhewch y datganiad yn unig yn Atodiad 2 yn 
llawn. 
 
Cwestiwn 1 
A fydd cyswllt wyneb yn wyneb neu gyswllt dros y ffôn rhwng y cyhoedd a 
staff yn agwedd reolaidd ar y gwasanaeth newydd? 
 
Bydd: Caiff y polisi ei weithredu gan awdurdodau cynllunio lleol a 
Gweinidogion Cymru yng Nghymru, a fydd yn gofyn am gryn dipyn o 
gyfathrebu wyneb yn wyneb rhwng staff awdurdodau lleol neu swyddogion 
Gweinidogion Cymru a darpar ymgeiswyr ynghylch y caniatâd cynllunio.  Bydd 
angen i Weinidogion Cymru neu awdurdodau lleol ddarparu gwasanaeth 
dwyieithog ar gyfer gwasanaethau cyn ymgeisio fel y bydd modd rhoi 
gwybodaeth yn Gymraeg lle mae darpar ymgeiswyr yn gofyn am hynny.  Ar 
lefel awdurdodau cynllunio lleol a Gweinidogion Cymru, ystyrir y bydd 
swyddogion Cymraeg yn rhan o'r broses hon neu o dan amgylchiadau 
eithriadol bydd trefniadau cyfieithu ar waith er mwyn rhoi gwybodaeth i 
ymgeiswyr yn Gymraeg os gofynnir am hynny.   
 
Cwestiwn 2 
A gaiff ymgyrch gyhoeddusrwydd, ymgyrch gyfathrebu neu ymgyrch farchnata 
ei chynnal i hybu’r gwasanaeth newydd? 
 
Caiff: Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgyrch gyfathrebu er mwyn hybu 
pob rhan o'r Bil.  Bydd angen hefyd i Awdurdodau Lleol a Gweinidogion 
Cymru (yn achos ceisiadau cenedlaethol) gyfleu'r polisi'n lleol wrth iddo gael 
ei roi ar waith.    Caiff gofynion ynglŷn â'r Gymraeg eu hystyried gan 



Weinidogion Cymru fel rhan o'r broses hon o gydymffurfio â Safonau Iaith 
Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i Weinidogion Cymru.  Bydd yn 
ofynnol i awdurdodau lleol wneud yr un peth fel rhan o'u gofynion o ran y 
Gymraeg ar lefel awdurdod lleol yn unol â'u Safonau neu eu Cynllun Iaith 
Gymraeg.  
 
Cwestiwn 3 
A fyddwch yn paratoi unrhyw daflenni, ffurflenni, llyfrynnau, arwyddion neu 
ddeunyddiau tebyg fel rhan o’r gwasanaeth newydd? 
 
Byddwn: Bydd Canllawiau Statudol a chymorth i Awdurdodau Cynllunio Lleol 
a'r rhai sy'n gwneud cais am ganiatâd cynllunio ymgyfarwyddo â'r 
ddeddfwriaeth gynllunio newydd yn ystyried gofynion y Gymraeg yn unol â 
Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth. Caiff unrhyw ddogfennau o'r fath eu 
hystyried o dan system sgorio cyfieithu'r Llywodraeth er mwyn penderfynu a 
gânt eu cyfieithu i'r Gymraeg ai peidio.  
 
Cwestiwn 4 
A fydd gwefan yn cefnogi’r gwasanaeth newydd a/neu a fydd ar gael fel 
gwasanaeth ar-lein neu wasanaeth rhyngweithiol (e.e. safle ar fewnrwyd neu 
safle amlgyfrwng arall)? 
 
Bydd: Caiff canllawiau ar y broses o ddarparu gwasanaeth cyn ymgeisio 
(cyngor) eu nodi ar y rhannau hynny o wefannau Llywodraeth Cymru ac 
awdurdodau lleol sy'n ymwneud â chynllunio. Ystyrir y bydd y canllawiau hyn 
ar gael yn ddwyieithog lle y bo eu hangen yn unol â Safonau Iaith Gymraeg y 
Llywodraeth (gweler yr ateb a roddir i gwestiwn 3 uchod). Os bydd 
awdurdodau lleol yn penderfynu cyhoeddi unrhyw ganllawiau ar y broses hon, 
dylent ddarparu'r canllawiau hyn yn ddwyieithog lle y bo'n ofynnol yn unol â'u 
Safonau neu eu Cynllun Iaith Gymraeg. 
 
 
Asesiad o Effaith a luniwyd gan Dîm y Bil Cynllunio.  
Dyddiad 1 Ebrill 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau Newydd – Rhestr Gyfeirio   
 Atodiad 1 
 
Dyma ychydig o faterion i chi ystyried eu mabwysiadu tra'n cwblhau'r Asesiad o Effaith: 
 
Cwestiwn 1 (cyswllt wyneb yn wyneb a thros y ffôn) 
 

- byddwn yn ystyried pa swyddi y dylid eu dynodi'n rhai 'Cymraeg yn hanfodol'. 
- byddwn yn ystyried pa swyddi y dylid eu dynodi'n rhai 'Cymraeg yn ddymunol'. 
- byddwn yn ystyried pa gyfran o swyddi mewn swyddfa, neu dîm, a ddylai gael eu 

llenwi gan siaradwyr Cymraeg. 
- byddwn yn ceisio cael siaradwyr Cymraeg wrth i ni recriwtio neu drosglwyddo 

staff, gan fyfyrio ar y penderfyniadau a wnaed uchod. 
- byddwn yn cynnig hyfforddiant yn y Gymraeg i ddechreuwyr a'r rhai sy'n gwella. 
- byddwn yn cynnig hyfforddiant galwedigaethol (er mwyn helpu ein siaradwyr 

Cymraeg i ymgyfarwyddo â therminoleg Gymraeg) 
- o bryd i'w gilydd byddwn yn monitro ein gallu i ddarparu gwasanaethau yn 

Gymraeg 
- bydd pob aelod o staff yn gwybod pa gydweithwyr a all ddarparu'r gwasanaeth 

hwn yn Gymraeg, fel y gellir trosglwyddo galwadau gan siaradwyr Cymraeg yn 
hawdd 

- bydd cronfa ddata o'r staff Cymraeg sydd ar gael ar y fewnrwyd 
- bydd y gwasanaeth llinell gymorth yn darparu gwasanaeth dwyieithog 
- bydd y llinell gymorth yn rhoi opsiwn awtomataidd i alwyr ddewis Cymraeg neu 

Saesneg (gwasgwch 1 ac ati) 
- byddwn yn ymgynghori â chydweithwyr Adnoddau Dynol / uwch reolwyr / 

swyddog y Cynllun Iaith Gymraeg wrth i ni ymgymryd â'r uchod 
 
 
Cwestiwn 2 (marchnata a chyhoeddusrwydd) 
 

- Caiff hysbysebion teledu Cymraeg eu darlledu 
- caiff hysbysebion radio Cymraeg eu darlledu 
- caiff hysbysebion sinema eu darlledu yn Gymraeg neu'n ddwyieithog 
- caiff hysbysebion ar y rhyngrwyd eu cyhoeddi'n ddwyieithog 
- caiff hysbysebion dwyieithog eu cyhoeddi mewn papurau newydd Saesneg a 

ddosberthir yn bennaf neu'n gyfan gwbl yng Nghymru (megis y Western Mail a'r 
Daily Post) 

- caiff hysbysebion Cymraeg eu gosod mewn cyhoeddiadau Cymraeg 
 
Cwestiwn 3 (cyhoeddiadau ac arwyddion) 
 

- byddwn yn rhoi'r system blaenoriaethu cyfieithiadauar waith i'n helpu i 
benderfynu pryd y mae angen cyhoeddi deunydd yn Gymraeg 

- bydd pob arwydd yn ddwyieithog 
- dim ond cyfieithwyr cymwysedig y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer y gwaith hwn 

 
Cwestiwn 4 (gwefannau, gwasanaethau ar-lein neu ryngweithiol) 
 

- byddwn yn ystyried Canllawiau a Safonau Meddalwedd Ddwyieithog Bwrdd yr 
Iaith Gymraeg gynt 
(yn http://www.byig-

wlb.org.uk/English/publications/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/English%2fpubli
cations%2fPublications%2f3963.pdf ) 
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Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
  
Enw'r prosiect: __________________________________ 
 
Arweinydd y prosiect: __________________________________ 
 
Ni fydd darparu gwasanaeth Cymraeg (neu ddwyieithog) yn briodol ar gyfer y 
gwasanaeth hwn. Y rheswm dros hyn yw: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enw____________________  
 
Swydd ____________________ 
 
Dyddiad____________ 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
 
Nod y ddogfen hon, sy'n cynnwys pedwar cwestiwn, yw eich helpu i ystyried 
gofynion siaradwyr Cymraeg wrth i chi ddatblygu unrhyw wasanaeth(au) 
newydd i'r cyhoedd yng Nghymru3.  
 
Gellir hefyd ei defnyddio er mwyn sicrhau bod eich gwasanaethau presennol 
yn diwallu anghenion siaradwyr Cymraeg. 
  
Gall defnyddio'r asesiad hwn o effaith eich helpu i sicrhau eich bod yn 
cydymffurfio â Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru – a baratowyd o 
dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006.   
 
Dylai'r asesiad o effaith wedi'i gwblhau gael ei gyflwyno ar y cyd â 
chyflwyniadau i uwch reolwyr a Gweinidogion. Efallai y bydd angen ei 
gyflwyno i Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro 
cydymffurfiaeth y Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad yw darparu gwasanaeth yn Gymraeg yn 
briodol (er enghraifft, os ydych yn datblygu gwasanaeth hynod dechnegol i 
gynulleidfa gyfyngedig). Yn yr achosion hyn, dylai'r rheswm dros beidio â 
chynnig gwasanaeth yn Gymraeg gael ei dddogfennu'n llawn ar yr asesiad 
hwn o effaith, at ddibenion archwilio. 
 
Os bwriedir gosod unrhyw ran o'r gwaith ar gontract allanol, dylid ymdrin â 
phob cwestiwn wrth i'r contract gael ei baratoi. Hynny yw, dylech ddefnyddio'r 
asesiad hwn a'r rhestr gyfeirio er mwyn sicrhau y bydd unrhyw drydydd 
partïon sy'n ymgymryd â gwaith ar eich rhan yn cydymffurfio â Chynllun Iaith 
Gymraeg y Llywodraeth. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn aml yn gyfrifol am gynllunio a datblygu 
gwasanaethau a gaiff eu darparu gan eraill yn y pen draw e.e. awdurdodau 
lleol, byrddau iechyd lleol, partneriaethau ac ati.  Fel y cyfryw, dylai'r asesiad 
hwn o effaith a'r rhestr gyfeirio gael eu defnyddio ar ddechrau'r broses o 
gynllunio'r gwasanaethau hynny er mwyn sicrhau bod unrhyw ganllawiau, 
gweithdrefnau a hyfforddiant a ddarperir i'r rhai sy'n darparu gwasanaethau yn 
gyson â gofynion Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â'r Broses o Asesu Effaith – ac unrhyw 
rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd Gwasanaethau 
Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg.   
Uned yr Iaith Gymraeg   
Gorffennaf 2012 

3 Mae'r term 'cyhoedd' yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol ac elusennau; cyrff cyhoeddus 
megis Awdurdodau Lleol a byrddau iechyd lleol; Cyfarwyddwyr ac eraill sy'n cynrychioli 
cwmnïau cyfyngedig 

                                            



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg  
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
  
Enw'r prosiect: Bil Cynllunio (Cymru): Darpariaethau ar gyfer ceisiadau 
cynllunio ar gyfer 'Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol' sydd i'w 
gwneud i Weinidogion Cymru (gan gynnwys gofyniad ar awdurdodau 
cynllunio lleol i gyflwyno adroddiad ar effaith leol mewn perthynas â'r 
cais)  
 
Cynigion i greu proses ceisiadau cynllunio newydd o benderfynu ar fathau o 
gynigion datblygu sydd o'r arwyddocâd mwyaf i Gymru. Bydd y broses hon yn 
sicrhau y caiff cynigion datblygu o'r fath eu penderfynu o dan weithdrefn 
newydd 'Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol' gan Weinidogion Cymru, yn 
hytrach na chan awdurdodau cynllunio lleol fel y byddai'n digwydd ar hyn o 
bryd.  
 
Arweinydd y prosiect: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Cangen 
Penderfyniadau 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn y rhestr 
gyfeirio sydd ar gael yn Atodiad 1 i'r ddogfen hon. 
 
Os teimlwch na fyddai darparu gwasanaeth yn Gymraeg yn briodol ar ôl 
ystyried y rhestr gyfeirio, cwblhewch y datganiad yn unig yn Atodiad 2 yn 
llawn. 
 
 
Cwestiwn 1 
A fydd cyswllt wyneb yn wyneb neu gyswllt dros y ffôn rhwng y cyhoedd a 
staff yn agwedd reolaidd ar y gwasanaeth newydd? 
 
Bydd: Caiff y polisi ei weithredu gan Weinidogion Cymru ar y cyfan, a fydd yn 
cynnwys cryn dipyn o gyfathrebu wyneb yn wyneb rhwng swyddogion a'r rhai 
sy'n gwneud cais am ganiatâd cynllunio.  Bydd angen i Weinidogion Cymru 
ddarparu gwasanaeth dwyieithog ar gyfer ceisiadau ar gyfer 'Datblygiad o 
Arwyddocâd Cenedlaethol' fel y bydd modd rhoi gwybodaeth yn Gymraeg lle 
mae ymgeiswyr a/neu unigolion â diddordeb yn gofyn am hynny.  Ystyrir y 
bydd swyddogion sy'n siarad Cymraeg yn rhan o'r broses hon ac y gallant 
ddarparu gwybodaeth i ymgeiswyr yn Gymraeg os gofynnir am hynny.  
 
Cwestiwn 2 
A gaiff ymgyrch gyhoeddusrwydd, ymgyrch gyfathrebu neu ymgyrch farchnata 
ei chynnal i hybu’r gwasanaeth newydd? 
 
Caiff: Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgyrch gyfathrebu er mwyn hybu 
pob rhan o'r Bil.  Bydd angen hefyd i Awdurdodau Lleol a Gweinidogion 
Cymru (yn achos ceisiadau ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol) 
gyfleu'r polisi'n lleol wrth iddo gael ei roi ar waith.  Caiff gofynion ynglŷn â'r 
Gymraeg eu hystyried gan Weinidogion Cymru fel rhan o'r broses hon o gadw 



at safonau corfforaethol.  Bydd yn ofynnol i Awdurdodau Lleol wneud yr un 
peth fel rhan o'u gofynion o ran y Gymraeg ar lefel awdurdod lleol.  
 
Cwestiwn 3 
A fyddwch yn paratoi unrhyw daflenni, ffurflenni, llyfrynnau, arwyddion neu 
ddeunyddiau tebyg fel rhan o’r gwasanaeth newydd? 
 
Byddwn: Bydd Canllawiau Statudol a chymorth i Awdurdodau Cynllunio Lleol 
a'r rhai sy'n gwneud cais am ganiatâd cynllunio ymgyfarwyddo â'r 
ddeddfwriaeth gynllunio newydd yn ystyried gofynion y Gymraeg yn unol â 
Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth. Caiff unrhyw ddogfennau o'r fath eu 
hystyried o dan system sgorio cyfieithu'r Llywodraeth er mwyn penderfynu a 
gânt eu cyfieithu i'r Gymraeg ai peidio. 
 
Cwestiwn 4 
A fydd gwefan yn cefnogi’r gwasanaeth newydd a/neu a fydd ar gael fel 
gwasanaeth ar-lein neu wasanaeth rhyngweithiol (e.e. safle ar fewnrwyd neu 
safle amlgyfrwng arall)? 
 
Bydd: Caiff canllawiau ar newidiadau i'r gwasanaeth ar gyfer penderfynu ar y 
mathau o geisiadau cynllunio i'w hystyried o dan weithdrefn Datblygiad o 
Arwyddocâd Cenedlaethol eu nodi ar y rhannau o wefannau Llywodraeth 
Cymru ac awdurdodau lleol sy'n ymwneud â chynllunio. Ystyrir y bydd y 
canllawiau hyn ar gael yn ddwyieithog lle y bo'n ofynnol yn unol â Safonau 
Iaith Gymraeg y Llywodraeth (gweler yr ateb a roddir i gwestiwn 3 uchod).   
 
 
Asesiad o Effaith a luniwyd gan Dîm y Bil Cynllunio.  
Dyddiad 1 Ebrill 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau Newydd – Rhestr Gyfeirio   
 Atodiad 1 
 
Dyma ychydig o faterion i chi ystyried eu mabwysiadu tra'n cwblhau'r Asesiad o Effaith: 
 
Cwestiwn 1 (cyswllt wyneb yn wyneb a thros y ffôn) 
 

- byddwn yn ystyried pa swyddi y dylid eu dynodi'n rhai 'Cymraeg yn hanfodol'. 
- byddwn yn ystyried pa swyddi y dylid eu dynodi'n rhai 'Cymraeg yn ddymunol'. 
- byddwn yn ystyried pa gyfran o swyddi mewn swyddfa, neu dîm, a ddylai gael eu 

llenwi gan siaradwyr Cymraeg. 
- byddwn yn ceisio cael siaradwyr Cymraeg wrth i ni recriwtio neu drosglwyddo 

staff, gan fyfyrio ar y penderfyniadau a wnaed uchod. 
- byddwn yn cynnig hyfforddiant yn y Gymraeg i ddechreuwyr a'r rhai sy'n gwella. 
- byddwn yn cynnig hyfforddiant galwedigaethol (er mwyn helpu ein siaradwyr 

Cymraeg i ymgyfarwyddo â therminoleg Gymraeg) 
- o bryd i'w gilydd byddwn yn monitro ein gallu i ddarparu gwasanaethau yn 

Gymraeg 
- bydd pob aelod o staff yn gwybod pa gydweithwyr a all ddarparu'r gwasanaeth 

hwn yn Gymraeg, fel y gellir trosglwyddo galwadau gan siaradwyr Cymraeg yn 
hawdd 

- bydd cronfa ddata o'r staff Cymraeg sydd ar gael ar y fewnrwyd 
- bydd y gwasanaeth llinell gymorth yn darparu gwasanaeth dwyieithog 
- bydd y llinell gymorth yn rhoi opsiwn awtomataidd i alwyr ddewis Cymraeg neu 

Saesneg (gwasgwch 1 ac ati) 
- byddwn yn ymgynghori â chydweithwyr Adnoddau Dynol / uwch reolwyr / 

swyddog y Cynllun Iaith Gymraeg wrth i ni ymgymryd â'r uchod 
 
 
Cwestiwn 2 (marchnata a chyhoeddusrwydd) 
 

- Caiff hysbysebion teledu Cymraeg eu darlledu 
- caiff hysbysebion radio Cymraeg eu darlledu 
- caiff hysbysebion sinema eu darlledu yn Gymraeg neu'n ddwyieithog 
- caiff hysbysebion ar y rhyngrwyd eu cyhoeddi'n ddwyieithog 
- caiff hysbysebion dwyieithog eu cyhoeddi mewn papurau newydd Saesneg a 

ddosberthir yn bennaf neu'n gyfan gwbl yng Nghymru (megis y Western Mail a'r 
Daily Post) 

- caiff hysbysebion Cymraeg eu gosod mewn cyhoeddiadau Cymraeg 
 
Cwestiwn 3 (cyhoeddiadau ac arwyddion) 
 

- byddwn yn rhoi'r system blaenoriaethu cyfieithiadauar waith i'n helpu i 
benderfynu pryd y mae angen cyhoeddi deunydd yn Gymraeg 

- bydd pob arwydd yn ddwyieithog 
- dim ond cyfieithwyr cymwysedig y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer y gwaith hwn 

 
Cwestiwn 4 (gwefannau, gwasanaethau ar-lein neu ryngweithiol) 
 

- byddwn yn ystyried Canllawiau a Safonau Meddalwedd Ddwyieithog Bwrdd yr 
Iaith Gymraeg gynt 
(yn http://www.byig-

wlb.org.uk/English/publications/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/English%2fpubli
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Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
  
Enw'r prosiect: __________________________________ 
 
Arweinydd y prosiect: __________________________________ 
 
Ni fydd darparu gwasanaeth Cymraeg (neu ddwyieithog) yn briodol ar gyfer y 
gwasanaeth hwn. Y rheswm dros hyn yw: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enw____________________  
 
Swydd ____________________ 
 
Dyddiad____________ 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 
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Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Caniatadau sy'n gysylltiedig â cheisiadau ar gyfer 
Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol a gyflwynir yn uniongyrchol i 
Weinidogion Cymru 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Cangen 
Penderfyniadau  
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg.  Mae'r ymgynghoriad ar y Bil Cynllunio (Cymru) drafft wedi rhoi 
cyfle i aelodau o'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys y rhai sydd â 
diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ar gynigion y dylai caniatadau 
cysylltiedig gael eu hystyried gan Weinidogion ochr yn ochr â chynnig y prif 
gais cynllunio. 
 
Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Na: Bwriedir i'r cynigion sicrhau y gellir cyflwyno caniatadau sy'n gysylltiedig â 
cheisiadau ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol yn uniongyrchol i 
Weinidogion Cymru, pan fydd datblygwyr yn gofyn amdanynt.  Mae'r cynnig 
yn newid Deddf sylfaenol.  Ei ddiben yw sicrhau bod penderfyniadau ynghylch 
prosiectau seilwaith yn cael eu gwneud mewn modd effeithlon. Caiff materion 
sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y broses ceisiadau cynllunio eu hystyried drwy 
Nodyn Cyngor Technegol 20 a phroses y Cynllun Datblygu Lleol. 
 
Cânt: Er gwaethaf yr uchod, os gwneir unrhyw newidiadau i'r broses o ymdrin 
â cheisiadau cysylltiedig sy'n gofyn am lunio polisi neu ganllawiau, efallai y 
bydd yn ofynnol i ddogfennaeth o'r fath gael ei pharatoi'n ddwyieithog yn unol 



â Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i Weinidogion Cymru. 
Caiff dogfennaeth ynglŷn â pholisi neu ganllawiau ei hasesu o dan system 
sgorio cyfieithu'r Llywodraeth er mwyn penderfynu a ddylid ei chyfieithu i'r 
Gymraeg ai peidio. 
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Bwriedir i'r cynigion sicrhau y gellir cyflwyno caniatadau sy'n gysylltiedig â 
cheisiadau ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol yn uniongyrchol i 
Weinidogion Cymru, pan fydd datblygwyr yn gofyn amdanynt.  Mae'r cynnig 
yn gwneud newidiadau technegol i Ddeddf sylfaenol.  Ei ddiben yw sicrhau 
bod penderfyniadau ynghylch prosiectau seilwaith yn cael eu gwneud mewn 
modd effeithlon.  Gallai hyn helpu i gefnogi datblygiadau priodol sy'n darparu 
swyddi a gwasanaethau ar gyfer cymunedau Cymraeg yn lleol.  
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Bwriedir i'r cynigion sicrhau y gellir cyflwyno caniatadau sy'n gysylltiedig â 
cheisiadau ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol yn uniongyrchol i 
Weinidogion Cymru, pan fydd datblygwyr yn gofyn amdanynt.  Mae'r cynnig 
yn gwneud newidiadau technegol i Ddeddf sylfaenol.  Ei ddiben yw sicrhau 
bod penderfyniadau ynghylch prosiectau seilwaith yn cael eu gwneud mewn 
modd effeithlon.  Caiff materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y broses 
ceisiadau cynllunio eu hystyried gan ddefnyddio dulliau eraill. Felly, ni all y 
darpariaethau gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i 
fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg. 
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na:  Bwriedir i'r cynigion sicrhau y gellir cyflwyno caniatadau sy'n gysylltiedig 
â cheisiadau ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol yn uniongyrchol 
i Weinidogion Cymru, pan fydd datblygwyr yn gofyn amdanynt.  Mae'r cynnig 
yn gwneud newidiadau technegol i Ddeddf sylfaenol.  Ei ddiben yw sicrhau 
bod penderfyniadau ynghylch prosiectau seilwaith yn cael eu gwneud mewn 
modd effeithlon.  Fel y cyfryw, ni fyddant o gymorth i ddarparu darpariaethau 
lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi defnydd cynyddol o'r 
Gymraeg yn y gweithle. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Fel ar gyfer cwestiynau 4 a 5, mae'r darpariaethau yn rhai technegol sy'n 
ymwneud ag ystyried ceisiadau sy'n gysylltiedig â'r cynigion datblygu hynny y 
penderfynir arnynt gan Weinidogion Cymru.  Felly, ni allant eich galluogi i 
osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r Gymraeg gan drydydd 
partïon. 



 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Bydd Adran arfaethedig 62F o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 
yn ei gwneud yn bosibl i ganiatadau sy'n gysylltiedig â Datblygiad o 
Arwyddocâd Cenedlaethol gael eu cyflwyno'n uniongyrchol i Weinidogion 
Cymru, pan fydd y datblygwr yn gofyn amdanynt. Gall unrhyw gorff sy'n 
cyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru, y mae gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru gymhwysedd mewn perthynas â hwy, benderfynu 
ynghylch caniatadau cysylltiedig.  Bwriedir i'r cynigion sicrhau y gellir cyflwyno 
caniatadau sy'n gysylltiedig â cheisiadau ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd 
Cenedlaethol yn uniongyrchol i Weinidogion Cymru, pan fydd datblygwyr yn 
gofyn amdanynt.  Mae'r cynnig yn gwneud newidiadau technegol i Ddeddf 
sylfaenol.  Ei ddiben yw sicrhau bod penderfyniadau ynghylch prosiectau 
seilwaith yn cael eu gwneud mewn modd effeithlon.  Gallai'r cynnig helpu i 
gefnogi datblygiadau priodol sy'n darparu swyddi a gwasanaethau ar gyfer 
cymunedau Cymraeg yn lleol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 

partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 



 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Caniatadau sy'n gysylltiedig â cheisiadau ar gyfer Datblygiad 
o Arwyddocâd Cenedlaethol a gyflwynir yn uniongyrchol i Weinidogion 
Cymru 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Cangen 
Penderfyniadau 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Bwriedir i'r cynigion sicrhau y gellir cyflwyno caniatadau sy'n gysylltiedig â 
cheisiadau ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol yn uniongyrchol i 
Weinidogion Cymru, pan fydd datblygwyr yn gofyn amdanynt.  Ei ddiben yw 
sicrhau bod penderfyniadau ynghylch prosiectau seilwaith yn cael eu gwneud 
mewn modd effeithlon.  Felly, nid ystyrir bod y cynigion hyn yn cael effaith 
uniongyrchol ar y Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant cymunedau 
Cymraeg. Er gwaethaf hyn, gallai'r cynigion helpu i gefnogi datblygiadau 
priodol sy'n darparu swyddi a gwasanaethau ar gyfer cymunedau Cymraeg yn 
lleol. 
 
 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio    
 
Dyddiad: 1 Ebrill 2015 
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
 
Nod y ddogfen hon, sy'n cynnwys pedwar cwestiwn, yw eich helpu i ystyried 
gofynion siaradwyr Cymraeg wrth i chi ddatblygu unrhyw wasanaeth(au) 
newydd i'r cyhoedd yng Nghymru4.  
 
Gellir hefyd ei defnyddio er mwyn sicrhau bod eich gwasanaethau presennol 
yn diwallu anghenion siaradwyr Cymraeg. 
  
Gall defnyddio'r asesiad hwn o effaith eich helpu i sicrhau eich bod yn 
cydymffurfio â Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru – a baratowyd o 
dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006.   
 
Dylai'r asesiad o effaith wedi'i gwblhau gael ei gyflwyno ar y cyd â 
chyflwyniadau i uwch reolwyr a Gweinidogion. Efallai y bydd angen ei 
gyflwyno i Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro 
cydymffurfiaeth y Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad yw darparu gwasanaeth yn Gymraeg yn 
briodol (er enghraifft, os ydych yn datblygu gwasanaeth hynod dechnegol i 
gynulleidfa gyfyngedig). Yn yr achosion hyn, dylai'r rheswm dros beidio â 
chynnig gwasanaeth yn Gymraeg gael ei dddogfennu'n llawn ar yr asesiad 
hwn o effaith, at ddibenion archwilio. 
 
Os bwriedir gosod unrhyw ran o'r gwaith ar gontract allanol, dylid ymdrin â 
phob cwestiwn wrth i'r contract gael ei baratoi. Hynny yw, dylech ddefnyddio'r 
asesiad hwn a'r rhestr gyfeirio er mwyn sicrhau y bydd unrhyw drydydd 
partïon sy'n ymgymryd â gwaith ar eich rhan yn cydymffurfio â Chynllun Iaith 
Gymraeg y Llywodraeth. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn aml yn gyfrifol am gynllunio a datblygu 
gwasanaethau a gaiff eu darparu gan eraill yn y pen draw e.e. awdurdodau 
lleol, byrddau iechyd lleol, partneriaethau ac ati.  Fel y cyfryw, dylai'r asesiad 
hwn o effaith a'r rhestr gyfeirio gael eu defnyddio ar ddechrau'r broses o 
gynllunio'r gwasanaethau hynny er mwyn sicrhau bod unrhyw ganllawiau, 
gweithdrefnau a hyfforddiant a ddarperir i'r rhai sy'n darparu gwasanaethau yn 
gyson â gofynion Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â'r Broses o Asesu Effaith – ac unrhyw 
rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd Gwasanaethau 
Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg.   
Uned yr Iaith Gymraeg   
Gorffennaf 2012 

4 Mae'r term 'cyhoedd' yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol ac elusennau; cyrff cyhoeddus 
megis Awdurdodau Lleol a byrddau iechyd lleol; Cyfarwyddwyr ac eraill sy'n cynrychioli 
cwmnïau cyfyngedig 

                                            



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg  
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
  
Enw'r prosiect:  Bil Cynllunio (Cymru): Dewis i'r ymgeisydd wneud cais yn 
uniongyrchol i Weinidogion Cymru, yn hytrach ag i'r awdurdod cynllunio 
lleol (os yw'r awdurdod cynllunio lleol wedi cael ei ddynodi at y diben 
hwnnw). Mae'n cynnwys dewis i wneud ceisiadau cysylltiedig i 
Weinidogion Cymru o dan y weithdrefn benodol hon  
 
Bydd y ddarpariaeth hon yn caniatáu i ddatblygwr sydd am gyflwyno cynnig 
datblygu i gael caniatâd cynllunio gyflwyno ei gynnig (gan gynnwys unrhyw 
geisiadau cysylltiedig) i Weinidogion Cymru i'w hystyried, yn hytrach nag i'r 
awdurdod cynllunio lleol perthnasol. Dim ond lle mae awdurdod cynllunio lleol 
wedi cael ei ddynodi'n un sy'n 'perfformio'n wael' y byddai hyn yn digwydd. 
Bydd y darpariaethau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 
hysbysu'r cyngor cymuned perthnasol am unrhyw geisiadau a wneir iddynt o 
dan yr amgylchiadau penodol hyn. 
 
Arweinydd y prosiect: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn y rhestr 
gyfeirio sydd ar gael yn Atodiad 1 i'r ddogfen hon. 
 
Os teimlwch na fyddai darparu gwasanaeth yn Gymraeg yn briodol ar ôl 
ystyried y rhestr gyfeirio, cwblhewch y datganiad yn unig yn Atodiad 2 yn 
llawn. 
 
Cwestiwn 1 
A fydd cyswllt wyneb yn wyneb neu gyswllt dros y ffôn rhwng y cyhoedd a 
staff yn agwedd reolaidd ar y gwasanaeth newydd? 
 
Bydd: Os bydd awdurdod cynllunio lleol yn cael ei ddynodi'n un sy'n 
perfformio'n wael, byddai Gweinidogion Cymru yn cynnig dewis i ymgeiswyr 
gyflwyno ceisiadau cynllunio'n uniongyrchol er mwyn iddynt hwy benderfynu 
arnynt yn hytrach nag i'r awdurdod cynllunio lleol. Bydd hyn yn golygu cryn 
dipyn o gyfathrebu uniongyrchol rhwng swyddogion cenedlaethol a'r rhai sy'n 
gwneud cais am ganiatâd cynllunio y bydd angen iddo fod yn ddwyieithog os 
gofynnir am hynny. Mewn achosion o'r fath, ystyrir y bydd swyddogion 
Cymraeg yn rhan o'r broses hon a all roi gwybodaeth am y Gymraeg.  
 
Cwestiwn 2 
A gaiff ymgyrch gyhoeddusrwydd, ymgyrch gyfathrebu neu ymgyrch farchnata 
ei chynnal i hybu’r gwasanaeth newydd? 
 
Caiff: Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgyrch gyfathrebu er mwyn hybu 
pob rhan o'r Bil.  Bydd angen hefyd i Awdurdodau Lleol a Gweinidogion 
Cymru gyfleu'r polisi'n lleol wrth iddo gael ei roi ar waith.    Caiff gofynion 
ynglŷn â'r Gymraeg eu hystyried gan Weinidogion Cymru fel rhan o'r broses 



hon o gadw at safonau corfforaethol. Bydd yn ofynnol i Awdurdodau Lleol 
wneud yr un peth fel rhan o'u gofynion o ran y Gymraeg ar lefel awdurdod 
lleol. 
 
Cwestiwn 3 
A fyddwch yn paratoi unrhyw daflenni, ffurflenni, llyfrynnau, arwyddion neu 
ddeunyddiau tebyg fel rhan o’r gwasanaeth newydd? 
 
Byddwn: Bydd Canllawiau Statudol a chymorth i Awdurdodau Cynllunio Lleol 
a'r rhai sy'n gwneud cais am ganiatâd cynllunio ymgyfarwyddo â'r 
ddeddfwriaeth gynllunio newydd yn ystyried gofynion y Gymraeg yn unol â 
Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth. Caiff unrhyw ddogfennau o'r fath eu 
hystyried o dan system sgorio cyfieithu'r Llywodraeth er mwyn penderfynu a 
gânt eu cyfieithu i'r Gymraeg ai peidio. 
 
Cwestiwn 4 
A fydd gwefan yn cefnogi’r gwasanaeth newydd a/neu a fydd ar gael fel 
gwasanaeth ar-lein neu wasanaeth rhyngweithiol (e.e. safle ar fewnrwyd neu 
safle amlgyfrwng arall)? 
 
Bydd: Os bydd unrhyw awdurdodau cynllunio lleol yn cael eu dynodi'n rhai 
sy'n 'perfformio'n wael' o dan y cynnig hwn, caiff canllawiau ar gyflwyno 
ceisiadau cynllunio'n uniongyrchol i Weinidogion Cymru eu nodi ar y rhannau 
o wefannau Llywodraeth Cymru ac awdurdodau cynllunio lleol sy'n ymwneud 
â chynllunio. Ystyrir y bydd y canllawiau hyn ar gael yn ddwyieithog lle y bo eu 
hangen yn unol â Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i 
Weinidogion Cymru (gweler yr ateb a roddir i gwestiwn 3 uchod) ac os cânt eu 
cyhoeddi gan awdurdod lleol, yn unol â'i Safonau neu ei Gynllun Iaith 
Gymraeg.    
 
 
Asesiad o Effaith a luniwyd gan Dîm y Bil Cynllunio.  
Dyddiad: 1 Ebrill 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asesiad o Effaith Gwasanaethau Newydd – Rhestr Gyfeirio   
 Atodiad 1 
 
Dyma ychydig o faterion i chi ystyried eu mabwysiadu tra'n cwblhau'r Asesiad o Effaith: 
 
Cwestiwn 1 (cyswllt wyneb yn wyneb a thros y ffôn) 
 

- byddwn yn ystyried pa swyddi y dylid eu dynodi'n rhai 'Cymraeg yn hanfodol'. 
- byddwn yn ystyried pa swyddi y dylid eu dynodi'n rhai 'Cymraeg yn ddymunol'. 
- byddwn yn ystyried pa gyfran o swyddi mewn swyddfa, neu dîm, a ddylai gael eu 

llenwi gan siaradwyr Cymraeg. 
- byddwn yn ceisio cael siaradwyr Cymraeg wrth i ni recriwtio neu drosglwyddo 

staff, gan fyfyrio ar y penderfyniadau a wnaed uchod. 
- byddwn yn cynnig hyfforddiant yn y Gymraeg i ddechreuwyr a'r rhai sy'n gwella. 
- byddwn yn cynnig hyfforddiant galwedigaethol (er mwyn helpu ein siaradwyr 

Cymraeg i ymgyfarwyddo â therminoleg Gymraeg) 
- o bryd i'w gilydd byddwn yn monitro ein gallu i ddarparu gwasanaethau yn 

Gymraeg 
- bydd pob aelod o staff yn gwybod pa gydweithwyr a all ddarparu'r gwasanaeth 

hwn yn Gymraeg, fel y gellir trosglwyddo galwadau gan siaradwyr Cymraeg yn 
hawdd 

- bydd cronfa ddata o'r staff Cymraeg sydd ar gael ar y fewnrwyd 
- bydd y gwasanaeth llinell gymorth yn darparu gwasanaeth dwyieithog 
- bydd y llinell gymorth yn rhoi opsiwn awtomataidd i alwyr ddewis Cymraeg neu 

Saesneg (gwasgwch 1 ac ati) 
- byddwn yn ymgynghori â chydweithwyr Adnoddau Dynol / uwch reolwyr / 

swyddog y Cynllun Iaith Gymraeg wrth i ni ymgymryd â'r uchod 
 
 
Cwestiwn 2 (marchnata a chyhoeddusrwydd) 
 

- Caiff hysbysebion teledu Cymraeg eu darlledu 
- caiff hysbysebion radio Cymraeg eu darlledu 
- caiff hysbysebion sinema eu darlledu yn Gymraeg neu'n ddwyieithog 
- caiff hysbysebion ar y rhyngrwyd eu cyhoeddi'n ddwyieithog 
- caiff hysbysebion dwyieithog eu cyhoeddi mewn papurau newydd Saesneg a 

ddosberthir yn bennaf neu'n gyfan gwbl yng Nghymru (megis y Western Mail a'r 
Daily Post) 

- caiff hysbysebion Cymraeg eu gosod mewn cyhoeddiadau Cymraeg 
 
Cwestiwn 3 (cyhoeddiadau ac arwyddion) 
 

- byddwn yn rhoi'r system blaenoriaethu cyfieithiadauar waith i'n helpu i 
benderfynu pryd y mae angen cyhoeddi deunydd yn Gymraeg 

- bydd pob arwydd yn ddwyieithog 
- dim ond cyfieithwyr cymwysedig y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer y gwaith hwn 

 
Cwestiwn 4 (gwefannau, gwasanaethau ar-lein neu ryngweithiol) 
 

- byddwn yn ystyried Canllawiau a Safonau Meddalwedd Ddwyieithog Bwrdd yr 
Iaith Gymraeg gynt 
(yn http://www.byig-

wlb.org.uk/English/publications/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/English%2fpubli
cations%2fPublications%2f3963.pdf ) 

http://assembly/welshlanguage/scoring-for-translation.htm
http://www.byig-wlb.org.uk/English/publications/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/English%2fpublications%2fPublications%2f3963.pdf
http://www.byig-wlb.org.uk/English/publications/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/English%2fpublications%2fPublications%2f3963.pdf
http://www.byig-wlb.org.uk/English/publications/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/English%2fpublications%2fPublications%2f3963.pdf


Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Gwasanaethau newydd 
  
Enw'r prosiect: __________________________________ 
 
Arweinydd y prosiect: __________________________________ 
 
Ni fydd darparu gwasanaeth Cymraeg (neu ddwyieithog) yn briodol ar gyfer y 
gwasanaeth hwn. Y rheswm dros hyn yw: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enw____________________  
 
Swydd ____________________ 
 
Dyddiad____________ 
 



  
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 

http://assembly/welshlanguage/policy.htm
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Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Apeliadau Dilysu – I grynhoi, mae'r darpariaethau yn rhoi 
hawl i ymgeiswyr apelio i Weinidogion Cymru lle mae'r awdurdod 
cynllunio lleol wedi penderfynu peidio â dilysu eu cais cynllunio.  
Byddant hefyd yn sicrhau bod ceisiadau awdurdodau cynllunio lleol am 
wybodaeth i ategu ceisiadau cynllunio yn fwy cymesur.    
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg.  Mae'r ymgynghoriad ar y Bil Cynllunio (Cymru) drafft wedi rhoi 
cyfle i aelodau o'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys y rhai sydd â 
diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ar gynigion i gyflwyno hawl i 
ymgeisydd apelio i Weinidogion Cymru lle mae awdurdod cynllunio lleol wedi 
penderfynu peidio â dilysu ei gais. 
 
Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai penodol a bwriedir iddynt sicrhau bod gan 
ymgeisydd yr hawl i apelio i Weinidogion Cymru lle mae'r awdurdod cynllunio 
lleol wedi penderfynu peidio â dilysu ei gais. Prif ddiben y darpariaethau hyn 
yw sicrhau tegwch yn y broses o gofrestru cais cynllunio, drwy ei gwneud yn 
ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol roi ystyriaeth lawn i ba un a yw'r 
wybodaeth y maent yn gofyn amdani mewn gwirionedd yn angenrheidiol ac yn 
berthnasol i'r cais cynllunio. At hynny, mae'r darpariaethau yn ymwneud ag 
elfen benodol o'r broses gwneud cais cynllunio ac nid ydynt yn ymwneud â 
phenderfynu ar y datblygiad. Rhoddir sylw dyledus i faterion sy'n ymwneud â'r 



Gymraeg wrth benderfynu ynghylch gwaith datblygu gan ddilyn cyngor a nodir 
yn Nodyn Cyngor Technegol 20 a phroses y Cynllun Datblygu Lleol. Felly, nid 
ystyrir ei bod yn briodol i faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg gael eu cynnwys 
fel rhan o'r gofynion dilysu.   
 
Ydym: Er gwaethaf yr uchod, os ystyrir bod angen polisi neu ganllawiau i 
ategu'r cynigion hyn, ystyrir unrhyw bolisi neu ganllawiau ategol yn unol â 
Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i Weinidogion Cymru. 
Hynny yw, caiff unrhyw ddogfennaeth ynglŷn â pholisi neu ganllawiau ei 
hasesu o dan system sgorio cyfieithu'r Llywodraeth er mwyn penderfynu a 
ddylid ei chyfieithu i'r Gymraeg ai peidio.     
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai penodol a bwriedir iddynt sicrhau ei bod yn haws i 
ymgeiswyr herio penderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol i beidio â dilysu eu 
cais. Felly, maent yn annhebygol o gael effaith negyddol ar y Gymraeg. 
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai penodol a bwriedir iddynt sicrhau ei bod yn haws i 
ymgeiswyr herio penderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol i beidio â dilysu eu 
cais. Caiff materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y system gynllunio eu 
hystyried gan ddefnyddio dulliau eraill. Felly, ni fyddai'n briodol i'r 
darpariaethau gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i 
fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg. 
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai technegol a gweithdrefnol sy'n ymwneud â dilysu 
cais cynllunio. Fel y cyfryw, ni fyddant o gymorth i ddarparu darpariaethau 
lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi defnydd cynyddol o'r 
Gymraeg yn y gweithle. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Fel ar gyfer Cwestiynau 4 a 5, mae'r darpariaethau yn rhai technegol a 
gweithdrefnol sy'n ymwneud â dilysu cais cynllunio. Felly, nid ydynt yn rhoi 
cyfle i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r Gymraeg gan 
drydydd partïon. 
 
 
 
 
 



Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Mae Adran arfaethedig 62ZA o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 
yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol gyflwyno hysbysiad 
mewn perthynas â chais pan fyddant o'r farn nad yw'r cais a gyflwynwyd 
iddynt yn bodloni'r gofynion dilysu a osodwyd o dan Adran 62 o Ddeddf 1990. 
Bydd yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddefnyddio gorchymyn i wneud 
darpariaethau ynghylch cyflwyno'r hysbysiad, gan gynnwys ynghylch y 
wybodaeth y dylid ei chynnwys a sut a phryd y dylid ei roi. Mae Adran 62ZB 
arfaethedig yn rhoi hawl i ymgeiswyr apelio i Weinidogion Cymru lle mae'r 
awdurdod cynllunio lleol wedi cyflwyno'r hysbysiad o dan Adran 62ZA. Mae'n 
rhagnodi ar ba sail y gellir gwneud yr apêl ac yn galluogi Gweinidogion Cymru 
i ddefnyddio gorchymyn datblygu i ragnodi'r gofynion ar gyfer cyflwyno'r apêl, 
gan gynnwys sut a phryd y dylid cyflwyno'r hysbysiad o apêl a'r wybodaeth y 
dylid ei chynnwys yn yr hysbysiad hwnnw. Oherwydd natur benodol y 
darpariaethau a'r ffaith eu bod wedi'u cynllunio i sicrhau ei bod yn haws i 
ymgeiswyr herio penderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol i beidio â dilysu eu 
cai, nid ystyrir y byddant yn cael effaith uniongyrchol ar y Gymraeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 



 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 
partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 

 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Apeliadau Dilysu – I grynhoi, mae'r darpariaethau yn rhoi 
hawl i ymgeiswyr apelio i Weinidogion Cymru lle mae'r awdurdod 
cynllunio lleol wedi penderfynu peidio â dilysu eu cais cynllunio.  
Byddant hefyd yn sicrhau bod ceisiadau awdurdodau cynllunio lleol am 
wybodaeth i ategu ceisiadau cynllunio yn fwy cymesur.    
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Mae'r cynigion yn rhai penodol a bwriedir iddynt sicrhau bod gan ymgeisydd 
yr hawl i apelio i Weinidogion Cymru lle mae'r awdurdod cynllunio lleol wedi 
penderfynu peidio â dilysu eu cais, sy'n golygu y bydd yn haws i'r ymgeisydd 
herio penderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol.  Prif ddiben y darpariaethau 
hyn yw sicrhau tegwch yn y broses o gofrestru cais cynllunio, drwy ei gwneud 
yn ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol roi ystyriaeth lawn i ba un a yw'r 
wybodaeth y maent yn gofyn amdani mewn gwirionedd yn angenrheidiol ac yn 
berthnasol i'r cais cynllunio. Felly, nid ystyrir bod y cynigion hyn yn cael effaith 
uniongyrchol ar y Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant cymunedau 
Cymraeg. 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio   
 
Dyddiad: 1 Ebrill 2015 
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 
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Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Ffurf ar hysbysiadau penderfynu a'r 
modd y'u cyflwynir (gan gynnwys gofyn am i gynlluniau neu ddogfennau 
eraill mewn perthynas â'r datblygiad gael eu nodi ar yr hysbysiad 
penderfynu). Bydd y ddarpariaeth yn galluogi'r canlynol: 
 
Ffurf newydd ar hysbysiad penderfynu a gyhoeddir ar y cyd â chaniatâd cynllunio. 
Bydd y ffurf newydd ar hysbysiad penderfynu yn nodi'r cynlluniau a'r dogfennau sy'n 
gysylltiedig â'r caniatâd cynllunio a bydd hefyd yn cofnodi manylion ynglŷn â 
cheisiadau yn y dyfodol sy'n gysylltiedig â'r caniatâd cynllunio cychwynnol. Y nod yn 
y bôn yw sicrhau bod yr hysbysiad penderfynu yn ddogfen "fyw" sy'n adlewyrchu 
sefyllfa bresennol y caniatâd cynllunio fel ei bod yn haws i ddatblygwyr a 
rhanddeiliaid nodi'r sefyllfa ddiweddaraf ynglŷn â'r cynigion datblygu sydd wedi cael 
caniatâd cynllunio. 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir  yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r darpariaethau drafft a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) (ân 
gynnwys y ffurf newydd arfaethedig ar hysbysiadau penderfynu yng Nghymru) 
wedi rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys y rhai 
sydd â diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ynglŷn â'r cynigion ar gyfer 
ffurf newydd ar hysbysiad penderfynu yng Nghymru. 
 
Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Na: Mae'r polisi a gynigir yn ddiwygiad technegol o ran pa wybodaeth am 
ganiatâd cynllunio sy'n cael ei chynnwys gan awdurdodau cynllunio lleol ar 
hysbysiad penderfynu. Awdurdodau lleol sy'n penderfynu a ddylid cyhoeddi'r 



hysbysiad yn ddwyieithog, gan ystyried eu Cynllun Iaith Gymraeg ac unrhyw 
Safonau Iaith Gymraeg yn y dyfodol. Byddai awdurdodau lleol yn cadw at eu 
gofynion lleol ynglŷn â'r Gymraeg (h.y. eu Safonau neu eu Cynllun Iaith 
Gymraeg) wrth benderfynu p'un a ddylid cyhoeddi hysbysiadau penderfynu yn 
Gymraeg.  
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Bydd y polisi a gynigir yn ei gwneud yn bosibl i hysbysiadau penderfynu a 
gyhoeddir ar y cyd â chaniatadau cynllunio gael eu diweddaru, gan ei gwneud 
yn bosibl i unrhyw ganiatâd/caniatadau a roddir wedyn ar gyfer datblygiad 
gael ei gofnodi/cofnodi ar yr un hysbysiad penderfynu. Bydd y broses hon yn 
ei gwneud yn haws i ddatblygwyr a rhanddeiliaid nodi cwmpas y caniatâd 
cynllunio. Gan fod y cynnig hwn yn ymwneud â diwygiad technegol o ran 
dogfennaeth caniatadau cynllunio yn ystod y broses gynllunio, nid oes unrhyw 
risg y caiff y polisi effaith negyddol ar y Gymraeg, a hynny ar yr amod bod 
awdurdodau cynllunio lleol yn dilyn y dull gweithredu a nodir yn eu Cynlluniau 
Iaith Gymraeg neu unrhyw Safonau Iaith Gymraeg yn y dyfodol.  
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â diwygiad technegol o ran dogfennaeth 
caniatadau cynllunio yn ystod y broses gynllunio, ac fel y cyfryw, ni fyddai'n 
cynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg. 
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â diwygiad technegol o ran dogfennaeth 
caniatadau cynllunio yn ystod y broses gynllunio. Felly, ni fydd o gymorth i 
ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi 
defnydd cynyddol o'r Gymraeg yn y gweithle, megis darparu llinellau cymorth 
neu Ganolfannau Iaith Gymraeg. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â diwygiad technegol o ran rhoi caniatâd 
cynllunio. Felly, ni fydd o gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol 
ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi'r defnydd o'r Gymraeg gan drydydd 
partïon drwy amodau neu gontractau. 
 
 
 
 
 



Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod mewn deddfwriaeth sylfaenol drwy 
Adran 71ZA newydd o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Bydd y 
darpariaethau hyn yn galluogi Gweinidogion Cymru i nodi'r ffurf ar 
hysbysiadau penderfynu a'r modd y'u cyflwynir drwy is-ddeddfwriaeth. Caiff 
unrhyw ganllawiau sy'n cael eu paratoi yn unol â'r newidiadau hyn eu 
cyhoeddi'n ddwyieithog (h.y. yn Gymraeg ac yn Saesneg) os bydd yn ofynnol 
gwneud hynny o dan Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i 
Weinidogion Cymru.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 

partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 



 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Ffurf ar hysbysiadau penderfynu a'r 
modd y'u cyflwynir (gan gynnwys gofyn am i gynlluniau neu ddogfennau 
eraill mewn perthynas â'r datblygiad gael eu nodi ar yr hysbysiad 
penderfynu). 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Amcan allweddol y cynnig hwn yw ei gwneud yn bosibl i hysbysiadau 
penderfynu gael eu diweddaru, gan ganiatáu i unrhyw ganiatâd/caniatadau a 
roddir wedyn ar gyfer datblygiad gael ei gofnodi/cofnodi ar yr un hysbysiad 
penderfynu. Felly mae'r cynnig hwn yn un technegol ei natur o ran 
dogfennaeth caniatadau cynllunio ac felly nid ystyrir ei fod yn cael effaith 
uniongyrchol ar y Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant cymunedau 
Cymraeg eu hiaith. 
 
 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio 
 
Dyddiad: 1 Ebrill 2015 
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 
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Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Hysbysu am ddechrau datblygiad ac 
arddangos yr hysbysiad 
 
Disgrifir cynigion i ddiwygio'r system gynllunio yng Nghymru a fydd yn 
cynnwys yr elfennau canlynol fel y'u disgrifir isod:- 
 
Hysbysu am ddechrau datblygiad ac arddangos yr hysbysiad. Bydd y 
ddarpariaeth hon yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr sydd wedi cael caniatâd 
cynllunio i ddatblygu hysbysu'r awdurdod cynllunio lleol perthnasol o'r dyddiad y bydd 
y datblygiad yn dechrau a manylion y caniatâd cynllunio sydd i'w weithredu. 
 
Arddangos Hysbysiad. Bydd y ddarpariaeth hon yn ei gwneud yn ofynnol i'r 
datblygwr arddangos hysbysiad o benderfyniad i roi caniatâd cynllunio ar gyfer y 
datblygiad hwnnw ar neu wrth ymyl y safle datblygu. 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r darpariaethau drafft a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) (gan 
gynnwys y trefniadau arfaethedig ar gyfer hysbysu ac arddangos hysbysiad) 
wedi rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys y rhai 
sydd â diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ynglŷn â'r cynigion hyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Gall: Pan gaiff unrhyw ddogfennaeth ynglŷn â pholisi ac unrhyw ganllawiau 
ategol eu paratoi gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi'r cynnig hwn, efallai 
y bydd yn ofynnol i'r ddogfennaeth bolisi a'r canllawiau gael eu paratoi'n 
ddwyieithog yn unol â Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i 
Weinidogion Cymru. Darperir templedi dwyieithog i'w defnyddio gan 
awdurdodau cynllunio lleol ac ymgeiswyr mewn perthynas â'r cynigion hyn 
gan Lywodraeth Cymru. 
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Ystyrir bod y cynigion ar gyfer hysbysu yn rhoi mwy o eglurder i'r rhai 
sydd â diddordeb mewn cynigion datblygu a galluogi pobl i ddefnyddio 
Cymraeg neu Saesneg. Ystyrir ei bod yn briodol i'r datblygwr a'r awdurdod 
cynllunio lleol benderfynu p'un a ddylid arddangos hysbysiadau yn Gymraeg, 
yn dibynnu ar leoliad yr hysbysiad sydd i'w arddangos. Dylai'r penderfyniad 
hwn gael ei wneud yn unol â safonau neu gynllun iaith Gymraeg cyhoeddedig 
yr awdurdod lleol.  
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na:  Nod y polisi yw rhoi mwy eglurder i gymunedau ac awdurdodau cynllunio 
lleol ynglŷn â datblygiadau sydd wedi cael caniatâd cynllunio ac sydd ar 
gychwyn ac fel y cyfryw, na fydd yn cynnwys safonau i'w cyflawni a / neu 
dargedau er mwyn helpu i fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg. Er gwaethaf 
hyn, gallai awdurdodau cynllunio lleol fesur faint o ddefnydd a wneir o 
ffurflenni Cymraeg fel rhan o raglen gorfforaethol ehangach i fonitro'r 
Gymraeg.  
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Mae'r polisi yn dechnegol ei natur a'i nod yw rhoi mwy o eglurder i 
gymunedau ac awdurdodau cynllunio lleol ynglŷn â datblygiadau sydd wedi 
cael caniatâd cynllunio ac sydd ar gychwyn. Felly, ni fydd o gymorth i 
ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi 
defnydd cynyddol o'r Gymraeg yn y gweithle.   
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Mae'r polisi yn dechnegol ei natur a'i nod yw rhoi mwy o eglurder i 
gymunedau ac awdurdodau cynllunio lleol ynglŷn â datblygiadau sydd wedi 
cael caniatâd cynllunio a manylion o ran pryd y disgwylir i'r gwaith ddechrau. 



Felly, ni fydd o gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r 
Gymraeg er mwyn galluogi'r defnydd o'r Gymraeg gan drydydd partïon drwy 
amodau neu gontractau. 
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod mewn deddfwriaeth sylfaenol drwy 
ychwanegu Adran 71ZB newydd o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 
Mae'r adran hon yn gosod gofyniad ar ddatblygwyr i hysbysu'r awdurdod 
cynllunio lleol o'r dyddiad y bydd y datblygiad yn dechrau, a manylion y 
caniatâd cynllunio sydd i'w weithredu. Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i 
ddatblygwr arddangos hysbysiad o benderfyniad i roi caniatâd cynllunio ar 
gyfer y datblygiad hwnnw ar neu wrth ymyl y safle datblygu. Caiff copïau 
dwyieithog (h.y. Cymraeg a Saesneg) o unrhyw ganllawiau ar y newidiadau 
hyn eu cyhoeddi lle y bo'n ofynnol gan gydymffurfio â Safonau Iaith Gymraeg 
y Llywodraeth sy'n berthnasol i Weinidogion Cymru. Bydd is-ddeddfwriaeth / 
canllawiau hefyd yn cynnwys ffurflenni / templedi dwyieithog i'w defnyddio gan 
awdurdodau cynllunio lleol mewn perthynas â'r cynigion hyn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 



 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 
partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 

 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Hysbysu am ddechrau datblygiad ac 
arddangos yr hysbysiad 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Amcanion allweddol y cynigion hyn yw rhoi mwy o eglurder i awdurdodau 
cynllunio lleol ac i gymunedau lleol ynglŷn â chynigion ar gyfer datblygiadau 
newydd sydd wedi cael caniatâd cynllunio. Felly, nid ystyrir bod y cynigion hyn 
yn cael effaith uniongyrchol ar y Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant 
cymunedau Cymraeg. 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio  
 
Dyddiad: 1 Ebrill 2015 
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 

http://assembly/welshlanguage/policy.htm
http://assembly/welshlanguage/policy.htm


Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Darpariaethau ar gyfer 
Ymgyngoreion Statudol 
 
Cynigion i ddiwygio'r system gynllunio yng Nghymru o ran ymgynghori ag 
ymgyngoreion statudol ynglŷn â cheisiadau cynllunio. Er gwybodaeth, gellir 
diffinio ymgyngoreion statudol fel sefydliadau a chyrff fel y'u nodir mewn 
deddfwriaeth y mae'n rhaid ymgynghori â hwy ynghylch mathau penodol o 
geisiadau cynllunio. Maent yn rhoi cyngor technegol arbenigol ar gynigion 
datblygu.  
 
Bydd y cynigion ar gyfer ymgyngoreion statudol yn cynnwys yr elfennau 
canlynol fel y'u disgrifir isod:- 
 

• Cynnal ymgynghoriadau cyn ymgeisio ar gyfer mathau penodol o 
ddatblygiad, gyda'r ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i'r 
ymgeisydd ymgynghori â phersonau a nodir mewn is-ddeddfwriaeth 
ynglŷn â'r datblygiad arfaethedig. Gall y personau a nodir mewn is-
ddeddfwriaeth gynnwys 'ymgyngoreion statudol'.  Caiff manylion ynglŷn 
â sut y cynhelir ymgynghoriad cyn ymgeisio ag ymgyngoreion statudol 
(h.y. terfynau amser a gofynion ar ymgyngoreion statudol i gyflwyno 
adroddiad i Weinidogion Cymru ar gydymffurfiaeth) eu nodi mewn is-
ddeddfwriaeth hefyd. Bydd y ddarpariaeth hon yn ei gwneud yn ofynnol i 
ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth am eu cynigion i ymgyngoreion statudol fel 
y gall ymgyngoreion wneud sylwadau ar y cynigion cyn iddynt gael eu 
cyflwyno i'r awdurdod cynllunio lleol. 

• Pan fydd awdurdod cynllunio lleol yn ymgynghori ag ymgynghorai 
statudol ar ôl i gais cynllunio gael ei gyflwyno, ni all benderfynu ar y 
cais cyn y cyfnod a nodir mewn gorchymyn datblygu. Mae hon yn 
ddarpariaeth dechnegol o ran y weithdrefn ar gyfer ymgynghori ag 
ymgyngoreion statudol ar ôl i unrhyw geisiadau cynllunio gael eu cyflwyno. 

• Dyletswydd ar yr ymgyngoreion statudol hynny yr ymgynghorir â hwy 
ynghylch y cais cynllunio i roi 'ymateb o sylwedd' i unrhyw gais am 
ymgynghoriad o fewn amserlen benodedig. Bydd y ddarpariaeth hon yn ei 
gwneud yn ofynnol i ymgyngoreion statudol roi lefel benodol o fanylion yn eu 
hymatebion i ymgynghoriad cyn y tybir eu bod yn dderbyniol – h.y. mae'n 
rhaid iddynt fod o sylwedd. Mae'n rhaid i'r ymgynghorai statudol ddarparu 
ymateb cyn diwedd cyfnod a nodir mewn gorchymyn datblygu. Mae hon yn 
ddarpariaeth dechnegol o ran y weithdrefn ar gyfer ymgynghori ag 
ymgyngoreion statudol ynghylch ceisiadau cynllunio. 

• Dyletswydd ar ymgyngoreion statudol i gyflwyno adroddiadau i 
Weinidogion Cymru ar eu perfformiad – h.y. 'adroddiad perfformiad'. 
Bydd y ddarpariaeth hon yn ei gwneud yn ofynnol i ymgyngoreion statudol 
gyflwyno adroddiad ar eu perfformiad i Weinidogion Cymru. 

• Caiff manylion ynglŷn ag ymgynghoriadau ag ymgyngoreion statudol a 
gynhelir gan awdurdodau cynllunio lleol ynghylch cais cynllunio a 
gyflwynwyd (er enghraifft yr hyn sy'n gyfystyr ag 'ymateb o sylwedd') eu 
darparu mewn is-ddeddfwriaeth.    Bydd hyn yn caniatáu i ddarpariaethau 
technegol eraill gael eu nodi mewn is-ddeddfwriaeth mewn perthynas â'r 
weithdrefn ar gyfer ymgynghori ag ymgyngoreion statudol ar ôl i unrhyw 
geisiadau cynllunio gael eu cyflwyno. 



 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r darpariaethau drafft a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) (gan 
gynnwys y newidiadau arfaethedig i'r broses o ymgynghori ag ymgyngoreion 
statudol ynglŷn â cheisiadau cynllunio yng Nghymru) wedi rhoi cyfle i 
aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys y rhai sydd â 
diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ynglŷn â'r cynigion ar gyfer 
ymgyngoreion statudol sy'n cyfrannu yn y broses o wneud ceisiadau cynllunio. 
Yn olaf, cynhelir ymgynghoriad â'r cyhoedd ynghylch y darpariaethau mewn 
is-ddeddfwriaeth ar gyfer ymgyngoreion statudol; bydd hyn yn caniatáu i 
grwpiau sydd â diddordeb yn y Gymraeg gyfrannu i'r broses hon. 
  
Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Gall:  Pan fydd yn ofynnol i Lywodraeth Cymru baratoi dogfennaeth ynglŷn â 
pholisi a chanllawiau ategol er mwyn cefnogi'r cynnig hwn, efallai y bydd yn 
ofynnol i'r ddogfennaeth bolisi a'r canllawiau gael eu paratoi'n ddwyieithog yn 
unol â Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i Weinidogion 
Cymru. Caiff unrhyw ddogfennaeth o'r fath ei hasesu o dan system sgorio 
cyfieithu'r Llywodraeth er mwyn penderfynu a ddylid ei chyfieithu i'r Gymraeg 
ai peidio. 
  
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Nod y cynigion yw sicrhau bod y sefydliadau a'r cyrff hynny sy'n darparu 
gwybodaeth dechnegol, arbenigol yn cyfrannu'n gadarnhaol i'r broses drwy roi 
cyngor ar gynigion ar gyfer ceisiadau cynllunio. Gan fod y cynigion hyn yn rhai 
technegol eu natur a'u bod yn ymwneud â gwella'r broses i ymgyngoreion 



statudol gan roi cyngor ar gynigion datblygu, nid ystyrir bod risg y cânt effaith 
negyddol ar y Gymraeg.   
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Mae'r cynigion yn dechnegol eu natur ac yn ymwneud â'r cyfraniad a 
wneir gan ymgyngoreion statudol i'r broses ceisiadau cynllunio. Fel y cyfryw, 
ni all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i 
fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg. 
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Am fod y cynigion yn rhai technegol eu natur ac yn ymwneud â'r cyfraniad 
y mae ymgyngoreion statudol yn ei wneud i'r broses ceisiadau cynllunio, ni 
fydd y darpariaethau o gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn 
â'r Gymraeg er mwyn galluogi defnydd cynyddol o'r Gymraeg yn y gweithle, 
megis darparu llinellau gymorth neu Ganolfannau Iaith Gymraeg. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Am fod y cynigion yn rhai technegol eu natur ac yn ymwneud â'r cyfraniad 
y mae ymgyngoreion statudol yn ei wneud i'r broses ceisiadau cynllunio,  ni 
fydd y darpariaethau o gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn 
â'r Gymraeg er mwyn galluogi'r defnydd o'r Gymraeg gan drydydd partïon 
drwy amodau neu gontractau. 
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod mewn deddfwriaeth sylfaenol yn 
Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 er mwyn sicrhau bod ymgyngoreion 
statudol yn cyfrannu'n gadarnhaol i'r broses ceisiadau cynllunio. Lle y bo'n 
ofynnol o dan Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i 
Weinidogion Cymru, caiff fersiynau dwyieithog o unrhyw ddogfennaeth bolisi 
neu ganllawiau sy'n ymwneud â'r darpariaethau hyn eu cyhoeddi er mwyn 
sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn hyrwyddo'r Gymraeg a / neu'n galluogi’r 
defnydd ohoni yn yr ardal hon.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 

partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 



 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Darpariaethau ar gyfer Ymgyngoreion 
Statudol 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Amcanion allweddol y cynigion hyn yw sicrhau bod y sefydliadau a'r cyrff 
hynny a all ddarparu gwybodaeth arbenigol a thechnegol yn cyfrannu'n 
gadarnhaol tuag at y broses drwy roi cyngor ar gynigion ar gyfer ceisiadau 
cynllunio. Gan fod y cynigion hyn yn rhai technegol eu natur a'u bod ond yn 
ymwneud â gwella'r broses i ymgyngoreion statudol gan roi cyngor ar 
gynigion datblygu, nid ystyrir eu bod yn cael effaith uniongyrchol ar y 
Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant cymunedau Cymraeg. 
 
 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio  
 
Dyddiad: 1 Ebrill 2015 
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 

http://assembly/welshlanguage/policy.htm
http://assembly/welshlanguage/policy.htm


Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Cau neu Ddargyfeirio Llwybrau 
Cyhoeddus a Phriffyrdd 
 
Bydd y darpariaethau hyn yn ymestyn cwmpas gorchmynion ar gyfer cau neu 
ddargyfeirio llwybrau cyhoeddus a phriffyrdd i'w gwneud yn bosibl i'r 
datblygiadau fynd rhagddynt yn unol â'r caniatadau cynllunio perthnasol. Caiff 
y cwmpas ei ymestyn i gynnwys unrhyw geisiadau cynllunio uniongyrchol a 
wneir i Weinidogion Cymru. Bydd y darpariaethau yn caniatáu i orchymyn gael 
ei wneud os rhagwelir y caiff caniatâd cynllunio ei roi mewn perthynas â chau 
neu ddargyfeirio llwybrau cyhoeddus. Bydd y darpariaethau hefyd yn galluogi'r 
awdurdod sy'n penderfynu i beidio â chadarnhau gorchymyn cau neu 
ddargyfeirio nes bod caniatâd cynllunio wedi'i roi mewn gwirionedd ac oni fydd 
yn fodlon ei fod yn angenrheidiol er mwyn i'r datblygiad fynd rhagddo. 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r darpariaethau drafft a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) (sy'n 
cynnwys estyn y darpariaethau presennol ynglŷn â chau neu ddargyfeirio 
llwybrau cyhoeddus a phriffyrdd) wedi rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd a 
rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys y rhai sydd â diddordeb yn y Gymraeg, 
wneud sylwadau ynglŷn â'r cynigion hyn. 
 
 
 
 
 
 
 



Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Gall: Os tybir ei bod yn ofynnol cyhoeddi dogfennaeth bolisi ac unrhyw 
ganllawiau ategol ac felly eu bod yn cael eu paratoi gan Lywodraeth Cymru i 
gefnogi'r darpariaethau hyn, efallai y bydd yn ofynnol i'r ddogfennaeth bolisi 
a'r canllawiau fod yn ddwyieithog yn unol â Safonau Iaith Gymraeg y 
Llywodraeth sy'n berthnasol i Weinidogion Cymru. Caiff unrhyw ddogfennaeth 
o'r fath ei hasesu o dan system sgorio cyfieithu'r Llywodraeth er mwyn 
penderfynu a ddylid ei chyfieithu i'r Gymraeg ai peidio. 
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Mae'r darpariaethau hyn yn rhai technegol eu natur. Byddant yn cynnig 
ffyrdd ychwanegol o ganiatáu i orchmynion i gau neu ddargyfeirio llwybrau 
cyhoeddus a phriffyrdd gael eu gwneud lle y bônt yn angenrheidiol er mwyn i 
ganiatadau cynllunio ar gyfer datblygiad fynd rhagddynt.  Fel y cyfryw, nid oes 
unrhyw risg y gall y darpariaethau gael effaith negyddol ar y Gymraeg.  
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Mae'r darpariaethau yn rhai technegol eu natur ac yn ymwneud â chau 
neu ddargyfeirio llwybrau cyhoeddus a phriffyrdd fel rhan o'r broses o wneud 
cais cynllunio. Fel y cyfryw, ni fyddent yn cynnwys safonau i'w cyflawni na 
thargedau er mwyn helpu i fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg.  
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai technegol eu natur a'u nod yw diweddaru'r 
darpariaethau presennol ynglŷn â chau neu ddargyfeirio yn unol â chynigion 
cysylltiedig eraill ar gyfer y system gynllunio yng Nghymru sydd wedi cael eu 
nodi yn y Bil Cynllunio (Cymru) (er enghraifft, ceisiadau cynllunio uniongyrchol 
i Weinidogion Cymru). Felly, ni fyddant o gymorth i ddarparu darpariaethau 
lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn 
y gweithle, megis darparu llinellau cymorth neu Ganolfannau Iaith Gymraeg. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai technegol eu natur a'u nod yw diweddaru'r 
darpariaethau presennol ynglŷn â chau neu ddargyfeirio yn unol â chynigion 
cysylltiedig eraill ar gyfer y system gynllunio yng Nghymru sydd wedi cael eu 
nodi yn y Bil Cynllunio (Cymru) (er enghraifft, ceisiadau cynllunio uniongyrchol 
i Weinidogion Cymru). Felly, ni fyddant o gymorth i ddarparu darpariaethau 



lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi'r defnydd o'r Gymraeg gan 
drydydd partïon drwy amodau neu gontractau. 
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod mewn deddfwriaeth sylfaenol yn 
Adrannau 253, 257 a 259 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a fydd yn 
ymestyn cwmpas gorchmynion ar gyfer cau neu ddargyfeirio llwybrau 
cyhoeddus a phriffyrdd lle maent yn angenrheidiol er mwyn i'r datblygiadau 
fynd rhagddynt yn unol â'u caniatâd cynllunio perthnasol. Caiff y cwmpas ei 
ymestyn fel y disgrifiwyd eisoes yn yr Asesiad hwn. Er bod y darpariaethau 
hyn yn rhai technegol eu natur, bydd unrhyw bolisi neu ganllawiau ar y 
darpariaethau hyn yn cael eu cyhoeddi yn Gymraeg lle mae hyn yn ofynnol o 
dan Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i Weinidogion 
Cymru.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 



 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 
partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 

 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Cau neu Ddargyfeirio Llwybrau 
Cyhoeddus a Phriffyrdd 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Amcan allweddol y cynnig yw ymestyn cwmpas gorchmynion ar gyfer cau neu 
ddargyfeirio llwybrau cyhoeddus a phriffyrdd lle maent yn angenrheidiol er 
mwyn i ddatblygiadau fynd rhagddynt yn unol â'u caniatâd cynllunio 
perthnasol. Maent yn dechnegol eu natur ac felly nid ystyrir eu bod yn cael 
effaith uniongyrchol ar y Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant cymunedau 
Cymraeg eu hiaith. 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio 
 
Dyddiad: 1 Ebrill 2015 
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 

http://assembly/welshlanguage/policy.htm
http://assembly/welshlanguage/policy.htm


Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Pwyllgorau Cynllunio, rôl Aelodau a dirprwyo - Cyflwyno 
cynllun cenedlaethol o ddirprwyo i swyddogion benderfynu ar geisiadau 
cynllunio a rhagnodi maint a chyfansoddiad Pwyllgorau Awdurdodau 
Cynllunio Lleol 
 

- Cyflwyno cynllun dirprwyo cenedlaethol. Bydd y ddarpariaeth hon 
yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddefnyddio rheoliadau i'w gwneud yn 
ofynnol i awdurdod cynllunio lleol wneud trefniadau ar gyfer cyflawni 
swyddogaethau sy'n ymwneud â cheisiadau cynllunio gan bwyllgor, is-
bwyllgor neu un o swyddogion yr Awdurdod.  Yn ymarferol, bydd yn 
galluogi Gweinidogion Cymru i nodi'r amgylchiadau lle y penderfynir ar 
gais cynllunio gan y Pwyllgor Cynllunio a'r amgylchiadau lle y gellir 
penderfynu arno gan un o swyddogion yr Awdurdod.  

- Rhagnodi maint a chyfansoddiad Pwyllgorau Awdurdodau 
Cynllunio Lleol. Bydd y ddarpariaeth hon yn galluogi Gweinidogion 
Cymru i ddefnyddio rheoliadau i ragnodi gofynion sy'n ymwneud â 
maint a chyfansoddiad pwyllgorau cynllunio.  

 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r ymgynghoriad ar y Bil Cynllunio (Cymru) drafft wedi rhoi cyfle 
i aelodau o'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys y rhai sydd â 
diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ar y newidiadau arfaethedig i'r 
gweithdrefnau ar gyfer pwyllgorau cynllunio a dirprwyo ceisiadau cynllunio. 
Mae ymchwil bellach a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru hefyd wedi rhoi 
cyfle i randdeiliaid allanol fynegi eu barn ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 



pwyllgorau cynllunio yng Nghymru. Mae'r ymchwil hon wedi llywio 
darpariaethau'r Bil terfynol ar gyfer pwyllgorau cynllunio a dirprwyo.  
 
Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Na: Bydd y darpariaethau yn rheoleiddio'r gweithdrefnau a ddefnyddir gan 
awdurdodau cynllunio lleol i benderfynu ar geisiadau cynllunio – h.y. a gânt eu 
penderfynu gan bwyllgorau cynllunio neu eu dirprwyo i swyddogion cynllunio. 
Maent yn rhai penodol a bwriedir iddynt sicrhau bod y broses o benderfynu ar 
geisiadau cynllunio yn fwy effeithlon a chyson. Caiff materion sy'n ymwneud 
â'r Gymraeg yn y broses ceisiadau cynllunio eu hystyried drwy Nodyn Cyngor 
Technegol 20 a phroses y Cynllun Datblygu Lleol. 
 
Cânt: Er gwaethaf yr uchod, os gwneir unrhyw newidiadau yn genedlaethol i'r 
broses a ddefnyddir gan awdurdodau cynllunio lleol i benderfynu ar geisiadau 
cynllunio, caiff unrhyw ganllawiau ategol eu hystyried yn unol â Safonau Iaith 
Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i Weinidogion Cymru. Hynny yw, caiff 
unrhyw ddogfennaeth ynglŷn â chanllawiau ategol ei hasesu o dan system 
sgorio cyfieithu'r Llywodraeth er mwyn penderfynu a ddylid ei chyfieithu i'r 
Gymraeg ai peidio.     
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai penodol a bwriedir iddynt sicrhau proses fwy 
effeithlon a chyson o benderfynu ar geisiadau cynllunio. Felly, maent yn 
annhebygol o gael effaith negyddol ar y Gymraeg. Yn wir, efallai y caiff y 
darpariaethau effaith gadarnhaol anuniongyrchol ar ddatblygu cynaliadwy gan 
y dylent sicrhau proses fwy effeithlon a chyson o gymeradwyo ceisiadau 
cynllunio priodol. Gallai hyn helpu i ddarparu swyddi a gwasanaethau ar gyfer 
cymunedau Cymraeg.  
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai technegol sy'n ymwneud â'r modd y mae 
pwyllgorau cynllunio yn gweithredu a'r modd y caiff ceisiadau cynllunio eu 
dirprwyo i swyddogion cynllunio. Bwriedir iddynt sicrhau proses fwy effeithlon 
a chyson o benderfynu ar geisiadau cynllunio. Caiff materion sy'n ymwneud 
â'r iaith Gymraeg yn y system gynllunio eu hystyried gan ddefnyddio dulliau 
eraill. Felly, ni fyddai'n briodol i'r darpariaethau gynnwys safonau i'w cyflawni 
a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg. 
 
 
 
 
 



Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai technegol sy'n ymwneud â'r modd y mae 
pwyllgorau cynllunio yn gweithredu a'r modd y caiff ceisiadau cynllunio eu 
dirprwyo i swyddogion cynllunio. Felly, ni fyddent yn helpu i gynyddu'r defnydd 
o'r Gymraeg yn y gweithle. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Fel ar gyfer Cwestiynau 4 a 5, mae'r darpariaethau yn rhai technegol sy'n 
ymwneud â'r modd y mae pwyllgorau cynllunio yn gweithredu a'r modd y caiff 
ceisiadau cynllunio eu dirprwyo i swyddogion cynllunio. Felly, nid ydynt yn rhoi 
cyfle i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r Gymraeg gan 
drydydd partïon. 
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 
1990, a fydd yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddefnyddio rheoliadau i 
ragnodi gofynion sy'n ymwneud â dirprwyo swyddogaethau a gyflawnir gan 
bwyllgorau cynllunio i swyddogion a hefyd â chyfansoddiad a maint 
pwyllgorau o'r fath. Mae'r rheoliadau yn rhai penodol y bwriedir iddynt sicrhau 
bod y broses o benderfynu ar geisiadau cynllunio yn fwy effeithlon a chyson 
ac, felly, ni fyddant yn effeithio'n uniongyrchol ar y Gymraeg. Er gwaethaf hyn, 
efallai y caiff y darpariaethau effaith gadarnhaol anuniongyrchol ar yr iaith, 
gan y dylent sicrhau proses fwy effeithlon a chyson o gymeradwyo ceisiadau 
cynllunio priodol ar gyfer datblygiadau. Gallai datblygiadau o'r fath helpu i 
ddarparu swyddi a gwasanaethau ar gyfer cymunedau Cymraeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 

partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 



 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Pwyllgorau Cynllunio, rôl Aelodau a dirprwyo - Cyflwyno 
cynllun cenedlaethol o ddirprwyo i swyddogion benderfynu ar geisiadau 
cynllunio a rhagnodi maint a chyfansoddiad Pwyllgorau Awdurdodau 
Cynllunio Lleol 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Bwriedir i'r darpariaethau sicrhau proses fwy effeithlon a chyson o benderfynu 
ar geisiadau cynllunio. Felly, nid ystyrir bod y cynigion hyn yn cael effaith 
uniongyrchol ar y Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant cymunedau 
Cymraeg. Er gwaethaf hyn, efallai y caiff y darpariaethau effaith gadarnhaol 
anuniongyrchol ar yr iaith, gan y dylent sicrhau proses fwy effeithlon a chyson 
o gymeradwyo ceisiadau cynllunio priodol ar gyfer datblygiadau. Gallai 
datblygiadau o'r fath helpu i ddarparu swyddi a gwasanaethau ar gyfer 
cymunedau Cymraeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio 
 
Dyddiad: 1 Ebrill 2015 
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 

http://assembly/welshlanguage/policy.htm
http://assembly/welshlanguage/policy.htm


Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Darpariaethau Gorfodi 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Mae'r Bil Cynllunio (Cymru) yn cynnig gwelliannau i'r system orfodi a fydd yn 
gwneud darpariaeth: 
 

a) Sy'n galluogi awdurdodau cynllunio lleol i gyflwyno hysbysiadau 
rhybuddio ynghylch gorfodi; 
 

b) Ynghylch amgylchiadau lle y tybir bod unigolyn sy'n apelio yn erbyn 
hysbysiad gorfodi wedi gwneud cais am ganiatâd cynllunio; 
 

c) Ynghylch amgylchiadau lle na all unigolyn apelio yn erbyn penderfyniad 
i wrthod cais am ganiatâd cynllunio neu yn erbyn hysbysiad gorfodi; 
 

d) Sy'n atal ceisiadau penodol rhag cael eu hamrywio ar ôl i hysbysiad o 
apêl gael ei gyflwyno; 
 

e) Ar gyfer cyflwyno apeliadau yn erbyn hysbysiadau sy'n ymwneud â thir 
sy'n amharu ar amwynder i Weinidogion Cymru;   
 

f) Ynghylch y weithdrefn ar gyfer achosion penodol a thalu a dyfarnu 
costau. 

 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r ymgynghoriad ar y Bil Cynllunio (Cymru) drafft wedi rhoi cyfle 
i aelodau o'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys y rhai sydd â 



diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ar y newidiadau arfaethedig i 
system gorfodi cynllunio. 
 
Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Na: Mae'r Cynigion yn rhai penodol sy'n ceisio gwella'r broses orfodi 
bresennol drwy ddileu apeliadau olynol, rhoi mwy o reolaeth i awdurdodau 
cynllunio lleol dros geisiadau ôl-weithredol a throsglwyddo’r cyfrifoldeb am 
benderfynu ar apeliadau yn erbyn hysbysiadau tir anniben i Weinidogion 
Cymru. Bwriedir iddynt wella'r system orfodi er mwyn sicrhau y caiff camau 
ystyrlon eu cymryd ar unwaith yn erbyn achosion o dorri rheolaethau cynllunio 
a hefyd gyfyngu ar y posibilrwydd y bydd troseddwyr yn peri oedi i gamau 
gorfodi drwy fanteisio ar elfennau amwys yn y broses bresennol, gan roi mwy 
o eglurder. Nid oes a wnelo'r darpariaethau â materion sy'n ymwneud â'r 
Gymraeg yn y broses ceisiadau cynllunio; ystyrir y rhain drwy Nodyn Cyngor 
Technegol 20 a phroses y Cynllun Datblygu Lleol. 
 
Cânt: Er gwaetha'r uchod, os ystyrir bod angen polisi neu ganllawiau i ategu'r 
cynigion hyn, efallai y bydd ofynnol i ddogfennaeth o'r fath gael ei pharatoi'n 
ddwyieithog yn unol â Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i 
Weinidogion Cymru. Caiff dogfennaeth ynglŷn â pholisi neu ganllawiau ei 
hasesu o dan system sgorio cyfieithu'r Llywodraeth er mwyn penderfynu a 
ddylid ei chyfieithu i'r Gymraeg ai peidio. 
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Nac ydw:  Mae'r cynigion yn rhai penodol a bwriedir iddynt sicrhau camau 
gweithredu effeithiol a phrydlon a sicrhau bod y broses orfodi yn fwy eglur. 
Felly, oherwydd eu natur benodol a thechnegol, nid ystyrir y caiff y cynigion 
effaith negyddol ar y Gymraeg. Yn wir, mae'n bosibl y caiff y darpariaethau 
effaith gadarnhaol anuniongyrchol am y byddant yn sicrhau bod system 
lymach ar waith er mwyn atal datblygiadau annerbyniol rhag digwydd. Gallai'r 
fath ddatblygiadau heb eu hawdurdodi gael effaith negyddol ar gymunedau 
lleol – gan gynnwys cymunedau Cymraeg.  
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai technegol sy'n ymwneud â gwelliannau i brosesau 
penodol o fewn y system y bwriedir iddi reoleiddio gwaith datblygu 
anghyfreithlon – sef y system gorfodi cynllunio. Bwriedir iddynt sicrhau camau 
gweithredu effeithiol a phrydlon a sicrhau bod y broses orfodi yn fwy eglur. 
Caiff materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y broses ceisiadau cynllunio eu 
hystyried gan ddefnyddio dulliau eraill. Felly, ni all y darpariaethau gynnwys 
safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur llwyddiant i 
hyrwyddo'r Gymraeg. 



 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Mae'r cynigion yn rhai technegol sy'n ymwneud â gwelliannau i brosesau 
penodol o fewn y system y bwriedir iddi reoleiddio gwaith datblygu 
anghyfreithlon – sef y system gorfodi cynllunio. Fel y cyfryw, ni fyddant o 
gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn 
galluogi defnydd cynyddol o'r Gymraeg yn y gweithle. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Fel ar gyfer Cwestiynau 4 a 5, mae'r darpariaethau yn rhai technegol sy'n 
ymwneud â gwelliannau i brosesau penodol o fewn y system y bwriedir iddi 
reoleiddio gwaith datblygu anghyfreithlon – sef y system gorfodi cynllunio 
Felly, ni allant eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y 
defnydd o'r Gymraeg gan drydydd partïon. 
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 
1990 a fydd yn ceisio gwella'r broses orfodi bresennol drwy ddileu apeliadau 
olynol, rhoi mwy o reolaeth i awdurdodau cynllunio lleol dros geisiadau ôl-
weithredol a throsglwyddo’r cyfrifoldeb am benderfynu ar apeliadau yn erbyn 
hysbysiadau tir anniben i Weinidogion Cymru. Mae'r rheoliadau yn rhai 
penodol y bwriedir iddynt sicrhau camau gweithredu prydlon ac effeithiol a 
sicrhau bod y broses orfodi yn fwy eglur ac, felly, ni fyddant yn effeithio'n 
uniongyrchol ar y Gymraeg. Yn wir, mae'n bosibl y caiff y darpariaethau effaith 
gadarnhaol anuniongyrchol am y byddant yn sicrhau bod system lymach ar 
waith er mwyn rheoleiddio gwaith datblygu anghyfreithlon. Gallai'r fath 
ddatblygiadau heb eu hawdurdodi gael effaith negyddol ar gymunedau lleol – 
gan gynnwys cymunedau Cymraeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 

partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 



 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Darpariaethau Gorfodi 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Bwriedir i'r darpariaethau sicrhau camau gweithredu effeithiol a phrydlon a 
sicrhau bod y broses orfodi yn fwy eglur. Felly, nid ystyrir bod y cynigion hyn 
yn cael effaith uniongyrchol ar y Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant 
cymunedau Cymraeg. Er gwaethaf hyn, efallai y caiff y darpariaethau effaith 
gadarnhaol anuniongyrchol ar yr iaith am y byddant yn sicrhau bod system 
lymach ar waith er mwyn rheoleiddio gwaith datblygu anghyfreithlon. Gallai 
gwaith datblygu anghyfreithlon gael effaith negyddol ar gymunedau lleol – gan 
gynnwys cymunedau Cymraeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio 
 
Dyddiad: 1 Ebrill 2015 
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 

http://assembly/welshlanguage/policy.htm
http://assembly/welshlanguage/policy.htm


Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Apeliadau – dim amrywio cais na 
chodi materion newydd ar ôl cyflwyno hysbysiad am apêl (ac eithrio o 
dan amgylchiadau y gellid eu rhagnodi gan is-ddeddfwriaeth) a dyfarnu 
costau.   
 
Er gwybodaeth, mae dyfarnu costau yn gymwys mewn perthynas ag apêl neu 
achos a gyfeirir at Weinidogion Cymru yng Nghymru, gan sicrhau y caiff 
costau eu dosbarthu'n deg i'r rhai sy'n ymwneud â'r broses hon.  
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Cangen 
Penderfyniadau  
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r darpariaethau drafft a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) (gan 
gynnwys y cynigion i newid y system apeliadau yng Nghymru) wedi rhoi cyfle i 
aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys y rhai sydd â 
diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ynglŷn â'r cynigion hyn. 
 
Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Gall: Pan gaiff unrhyw ddogfennaeth ynglŷn â pholisi ac unrhyw ganllawiau 
ategol eu paratoi gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi'r cynigion hyn, 
efallai y bydd yn ofynnol i'r ddogfennaeth bolisi a'r canllawiau gael eu paratoi'n 
ddwyieithog yn unol â Safonau Iaith Gymraeg y Llywodraeth sy'n berthnasol i 
Weinidogion Cymru. Caiff unrhyw ddogfennaeth o'r fath ei hasesu o dan 
gynllun blaenoriaethu cyfieithiadau'r Llywodraeth er mwyn penderfynu a ddylid 
ei chyfieithu i'r Gymraeg ai peidio.   
 



 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Amcan allweddol y cynigion yw sicrhau system apeliadau cynllunio fwy 
amserol a thryloyw i bobl Cymru. Ni fwriedir ac ni ddisgwylir iddynt effeithio ar 
y Gymraeg ac felly ni fyddant yn cael effaith negyddol ar y Gymraeg.  
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Bydd y polisi yn cynnwys newidiadau technegol i'r system apeliadau 
cynllunio er mwyn sicrhau system fwy tryloyw ac amserol. Fel y cyfryw, ni 
fyddai'r polisi yn cynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn 
helpu i fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg.  
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Bydd y polisi yn cynnwys newidiadau technegol i'r system apeliadau 
cynllunio er mwyn sicrhau system fwy tryloyw ac amserol. Felly ni fydd y polisi 
yn helpu i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn 
galluogi defnydd cynyddol o Gymraeg yn y gweithle, megis darparu llinellau 
cymorth neu Ganolfannau Iaith Gymraeg. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Bydd y polisi yn cynnwys newidiadau technegol i'r system apeliadau 
cynllunio er mwyn sicrhau system fwy tryloyw ac amserol. Felly ni fydd y polisi 
yn helpu i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn 
galluogi defnydd cynyddol o Gymraeg gan drydydd partïon drwy amodau neu 
gontractau.   
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod mewn deddfwriaeth sylfaenol ar ffurf 
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990 
a'u heffaith fydd na chaniateir i gais gael ei amrywio ar ôl i hysbysiad apêl 
gael ei gyflwyno ar gyfer apeliadau sy'n dod o dan y mathau o apêl fel y 
cyfeirir atynt uchod. At hynny, caiff darpariaethau eu mewnosod yn Neddf 
Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a fydd yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau sy'n atal apelwyr rhag codi materion newydd mewn apêl o dan 
amgylchiadau penodol. Er gwaethaf hyn, caiff darpariaethau eu mewnosod yn 
y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref a fydd yn galluogi Gweinidogion Cymru i 
ddynodi mewn is-ddeddfwriaeth yr amgylchiadau lle y gellir amrywio cais neu 
y gellir codi materion newydd. Yn olaf, caiff darpariaethau ynglŷn â chostau eu 



cydgrynhoi yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 mewn perthynas ag apêl, 
cyfeiriad neu gais uniongyrchol i Weinidogion Cymru yng Nghymru. Caiff 
copïau dwyieithog o unrhyw ddogfennaeth sy'n ymwneud â'r darpariaethau 
hyn eu cyhoeddi lle y bo'n ofynnol yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg y 
Llywodraeth. Bydd hyn yn sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn hyrwyddo'r 
Gymraeg a / neu'n galluogi'r defnydd ohoni yn yr ardal hon os tybir bod 
hynny'n angenrheidiol.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 

partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 



 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Apeliadau – dim amrywio cais na 
chodi materion newydd ar ôl cyflwyno hysbysiad am apêl (ac eithrio o 
dan amgylchiadau y gellid eu rhagnodi gan is-ddeddfwriaeth) a dyfarnu 
costau.   
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Cangen 
Penderfyniadau 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Amcanion allweddol y cynigion hyn yw sicrhau system apeliadau cynllunio fwy 
amserol a thryloyw i bobl Cymru. Felly, nid ystyrir y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith uniongyrchol ar y Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant cymunedau 
Cymraeg lleol. 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio 
 
Dyddiad: 30 Mawrth 2015. 
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 

http://assembly/welshlanguage/policy.htm
http://assembly/welshlanguage/policy.htm


Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Meysydd Trefi a Phentrefi - Gwahardd ceisiadau rhag cael 
eu gwneud i gofrestru tir fel maes tref neu bentref lle y rhoddir caniatâd 
cynllunio, y mabwysiedir gorchymyn datblygu lleol gan yr awdurdod 
cynllunio lleol neu y gwneir gorchymyn yn rhoi caniatâd datblygu o dan 
Ddeddf Cynllunio 2008. Hefyd, er mwyn galluogi tirfeddianwyr i gyflwyno 
datganiadau i'r awdurdod cofrestru tir comin yn datgan y gellir 
defnyddio tir at ddibenion hamdden ond bydd hyn wedyn yn golygu y 
caiff y tir ei eithrio rhag cael ei gofrestru fel maes tref neu bentref yn y 
dyfodol, ar yr amod y bodlonir meini prawf penodol.  
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Cangen 
Penderfyniadau 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r ymgynghoriad ar y Bil Cynllunio (Cymru) drafft wedi rhoi cyfle 
i aelodau o'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, gan gynnwys y rhai sydd â 
diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ar y newidiadau arfaethedig i'r 
ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â meysydd trefi a phentrefi. 
 
Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Na: Bwriedir i'r cynigion technegol ddileu'r gorgyffwrdd rhwng dwy gyfundrefn 
rhoi caniatâd groes drwy atal ceisiadau i gofrestru maes tref neu bentref rhag 
cael eu gwneud lle y rhoddir caniatâd cynllunio, y mabwysiedir gorchymyn 
datblygu lleol gan yr awdurdod cynllunio lleol neu y gwneir gorchymyn yn rhoi 
caniatâd datblygu o dan Ddeddf Cynllunio 2008.  Nod y cynnig bod 
tirfeddianwyr yn cyflwyno datganiadau yw galluogi tirfeddianwyr i gadw 



mynediad cyhoeddus i'w tir gyda'u caniatâd, yn hytrach nag ‘fel hawl’.  Caiff 
materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y broses ceisiadau cynllunio eu 
hystyried drwy Nodyn Cyngor Technegol 20 a phroses y Cynllun Datblygu 
Lleol.  
 
Cânt: Er gwaethaf yr uchod, os gwneir unrhyw newidiadau i'r amgylchiadau 
lle y cyflwynir cais i gofrestru tir fel maes tref neu bentref drwy bolisi neu 
ganllawiau yn y dyfodol, efallai y bydd yn ofynnol i unrhyw newidiadau o'r fath 
gael eu cyfleu'n ddwyieithog yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth. 
Caiff unrhyw ddogfennaeth o'r fath ei hasesu o dan system sgorio cyfieithu'r 
Llywodraeth er mwyn penderfynu a ddylid ei chyfieithu i'r Gymraeg ai peidio.     
 
Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Bwriedir i'r cynigion technegol ddileu'r gorgyffwrdd rhwng dwy gyfundrefn 
rhoi caniatâd groes drwy atal ceisiadau i gofrestru tir fel maes tref neu bentref 
rhag cael eu gwneud lle y rhoddir caniatâd cynllunio, y mabwysiedir 
gorchymyn datblygu lleol gan yr awdurdod cynllunio lleol neu y gwneir 
gorchymyn yn rhoi caniatâd datblygu o dan Ddeddf Cynllunio 2008.  Nod y 
cynnig bod tirfeddianwyr yn cyflwyno datganiadau yw galluogi cymunedau i 
gadw mynediad cyhoeddus i dir gyda chaniatâd y tirfeddiannwr, yn hytrach 
nag ‘fel hawl’.  Oherwydd eu natur, nid ystyrir y bydd y cynigion yn cael effaith 
negyddol ar y Gymraeg.  Yn wir, efallai y bydd y darpariaethau yn cael effaith 
gadarnhaol am y byddant yn helpu i alluogi datblygiadau priodol, a allai helpu 
i ddarparu swyddi a gwasanaethau ar gyfer cymunedau Cymraeg, a chan 
ddarparu mynediad i fannau gwyrdd agored i gymunedau Cymraeg.  
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Bwriedir i'r cynigion technegol ddileu'r gorgyffwrdd rhwng dwy gyfundrefn 
rhoi caniatâd groes drwy atal ceisiadau i gofrestru tir fel maes tref neu bentref 
rhag cael eu gwneud lle y rhoddir caniatâd cynllunio, y mabwysiedir 
gorchymyn datblygu lleol gan yr awdurdod cynllunio lleol neu y gwneir 
gorchymyn yn rhoi caniatâd datblygu o dan Ddeddf Cynllunio 2008.  Nod y 
cynnig bod tirfeddianwyr yn cyflwyno datganiadau yw galluogi cymunedau i 
gadw mynediad cyhoeddus i dir gyda chaniatâd y tirfeddiannwr, yn hytrach 
nag ‘fel hawl’.  Caiff materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg yn y broses 
ceisiadau cynllunio eu hystyried gan ddefnyddio dulliau eraill. Felly, ni all y 
darpariaethau gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i 
fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg.  
 
 
 
 
 
 
 



Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Bwriedir i'r cynigion technegol ddileu'r gorgyffwrdd rhwng dwy gyfundrefn 
rhoi caniatâd groes drwy atal ceisiadau i gofrestru tir fel maes tref neu bentref 
rhag cael eu gwneud lle y rhoddir caniatâd cynllunio, y mabwysiedir 
gorchymyn datblygu lleol gan yr awdurdod cynllunio lleol neu y gwneir 
gorchymyn yn rhoi caniatâd datblygu o dan Ddeddf Cynllunio 2008.  Nod y 
cynnig bod tirfeddianwyr yn cyflwyno datganiadau yw galluogi cymunedau i 
gadw mynediad cyhoeddus i dir gyda chaniatâd y tirfeddiannwr, yn hytrach 
nag ‘fel hawl’.  Ni fyddant o gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol 
ynglŷn â'r Gymraeg er mwyn galluogi defnydd cynyddol o'r Gymraeg yn y 
gweithle.  
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Fel ar gyfer Cwestiynau 4 a 5, mae'r darpariaethau yn rhai technegol sy'n 
ymwneud â gwella'r broses ceisiadau cynllunio a'r ffordd y mae'n rhyngweithio 
â'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â chofrestru tir yn faes tref neu bentref. Felly, 
ni allant eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon.  
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Bydd y cynigion a geir yn y Bil yn cymhwyso deddfwriaeth sylfaenol 
newydd i Gymru.  Mae'r darpariaethau hyn yn cynnwys gofyniad mewn is-
ddeddfwriaeth i ragnodi ffioedd a'r ffordd y dylid ymdrin â datganiadau a 
cheisiadau i gofrestru tir fel maes tref neu bentref.  Gan fod y darpariaethau 
yn rhai penodol a thechnegol ni fyddant yn effeithio'n uniongyrchol ar y 
Gymraeg. Fodd bynnag, gallent gael effaith anuniongyrchol am y byddant yn 
helpu i alluogi datblygiadau priodol, a allai helpu i ddarparu swyddi a 
gwasanaethau ar gyfer cymunedau Cymraeg, a chan ddarparu mynediad i 
fannau gwyrdd agored i gymunedau Cymraeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 

partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 



 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Meysydd Trefi a Phentrefi - Gwahardd ceisiadau rhag cael eu 
gwneud i gofrestru tir fel maes tref neu bentref lle y rhoddir caniatâd 
cynllunio, y mabwysiedir gorchymyn datblygu lleol gan yr awdurdod 
cynllunio lleol neu y gwneir gorchymyn yn rhoi caniatâd datblygu o dan 
Ddeddf Cynllunio 2008. Hefyd, er mwyn galluogi tirfeddianwyr i gyflwyno 
datganiadau i'r awdurdod cofrestru tir comin yn datgan y gellir 
defnyddio tir at ddibenion hamdden ond bydd hyn wedyn yn golygu y 
caiff y tir ei eithrio rhag cael ei gofrestru fel maes tref neu bentref yn y 
dyfodol, ar yr amod y bodlonir meini prawf penodol. 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Cangen 
Penderfyniadau 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Cynigion technegol ydynt y bwriedir iddynt ddileu'r gorgyffwrdd rhwng dwy 
gyfundrefn rhoi caniatâd groes drwy atal ceisiadau i gofrestru tir fel maes tref 
neu bentref rhag cael eu gwneud lle y rhoddir caniatâd cynllunio, y 
mabwysiedir gorchymyn datblygu lleol gan yr awdurdod cynllunio lleol neu y 
gwneir gorchymyn yn rhoi caniatâd datblygu o dan Ddeddf Cynllunio 2008.  
Nod y cynnig bod tirfeddianwyr yn cyflwyno datganiadau yw galluogi 
cymunedau i gadw mynediad cyhoeddus i dir gyda chaniatâd y tirfeddiannwr, 
yn hytrach nag ‘fel hawl’. Felly, oherwydd eu natur benodol a thechnegol, nid 
ystyrir bod unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu 
a'r Gymraeg. 
 
 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio 
 
Dyddiad: 30 Mawrth 2015. 
 
 



Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Y Gymraeg - Asesiad o Effaith Polisi 
 
Mae'r Asesiad hwn o Effaith Polisi  wedi cael ei gynllunio i'ch helpu i 
ystyried y cysylltiad rhwng unrhyw bolisïau newydd a'r Gymraeg. Gellir hefyd 
ei ddefnyddio i gadarnhau bod eich polisïau presennol yn rhoi sylw priodol i'r 
iaith. Mae hyn yn hanfodol, o ystyried ymrwymiadau'r Llywodraeth i'r iaith a'i 
gweledigaeth o wlad ddwyieithog yn y dyfodol. 
 
Gall defnyddio'r ddogfen hon eich helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â 
Chynllun Iaith Gymraeg statudol Llywodraeth Cymru – a baratowyd o dan 
Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod eich polisi yn gyson ag uchelgais y Llywodraeth i greu 
Cymru ddwyieithog fel y'i nodir yn Iaith fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith 
Gymraeg gyfredol y Llywodraeth.  
 
Dylid ei defnyddio ochr yn ochr â Chanllawiau Polisi Sicrhau Canlyniadau 
Llywodraeth Cymru. 
 
Dylai'r Asesiad hwn o Effaith Polisi gael ei gyflwyno ar y cyd â chyflwyniadau i 
uwch reolwyr a Gweinidogion.  Efallai y bydd angen ei gyflwyno i Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg fel rhan o'i gwaith o fonitro cydymffurfiaeth y 
Llywodraeth â'i Chynllun Iaith Gymraeg. 
 
Os bydd y polisi yn arwain at ddarparu gwasanaethau newydd i'r cyhoedd, 
yna dylai'r ddogfen hon gael ei defnyddio ar y cyd â'r Asesiad o Effaith 
Gwasanaethau Newydd. 
 
Efallai y bydd amgylchiadau lle nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng 
y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r Gymraeg. Yn yr achosion hyn, dylid cofnodi 
nad oes cysylltiad yn atodiad 2. 
 
Dylech sicrhau eich bod yn trafod y cysylltiad(au) rhwng y polisi a'r iaith mewn 
unrhyw ddogfennau ymgynghori (neu unrhyw weithdrefn ymgynghori arall) a 
gwahodd sylwadau ynglŷn â'r mater hwn ar ddechrau unrhyw broses o 
ddatblygu polisi. 
 
Efallai na fydd yr asesiad hwn o effaith yn ymdrin â rhai agweddau ar eich 
prosiect. Bydd rhagor o gyngor ynglŷn â defnyddio neu ddiwygio'r ffurflen 
asesu – ac unrhyw rai o'r materion canlynol – ar gael gan Gydgysylltydd 
Gwasanaethau Dwyieithog eich Adran, neu Uned y Gymraeg. 
 
 
Uned yr Iaith Gymraeg 
Gorffennaf 2012 
 
 

***** 
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Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd  
 
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Caniatáu i Weinidogion Cymru 
wneud darpariaethau gwahanol ar gyfer ardaloedd a dosbarthiadau 
gwahanol / disgrifiadau o ddatblygiad drwy orchymyn datblygu  
 
I grynhoi, bydd y ddarpariaeth hon yn caniatáu i Weinidogion Cymru lunio 
gweithdrefnau gwahanol i benderfynu ar fathau gwahanol o gynigion 
ceisiadau cynllunio drwy ddefnyddio is-ddeddfwriaeth. 
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Wrth ateb pob cwestiwn, dylech ystyried yr awgrymiadau a nodir yn atodiad 
1. 
 
Wrth gwblhau'r ffurflen hon, dylech ystyried unrhyw ymrwymiadau a nodir yn 
Iaith Fyw : iaith byw, sef strategaeth iaith Gymraeg gyfredol y Llywodraeth, a 
Chynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1). 
 
Os teimlwch nad oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei 
ddatblygu a'r Gymraeg ar ôl ystyried yr holl gwestiynau yn yr asesiad hwn o 
effaith, cwblhewch y datganiad yn unig yn atodiad 2. 
 
Cwestiwn 1 
A ydych yn meddu ar yr holl arbenigedd sydd ei angen arnoch i ystyried y cyswllt 
rhwng y polisi a'r Gymraeg? 
 
Ydym: Mae profiad technegol helaeth o fewn Cyfarwyddiaeth Gynllunio 
Llywodraeth Cymru er mwyn ystyried effeithiau'r darpariaethau hyn ar y 
Gymraeg. Mae'r darpariaethau drafft a geir yn y Bil Cynllunio (Cymru) (gan 
gynnwys y trefniadau arfaethedig i ganiatáu i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaethau gwahanol i benderfynu ar fathau gwahanol o gynigion ar gyfer 
ceisiadau cynllunio) wedi rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd a rhanddeiliaid allanol, 
gan gynnwys y rhai sydd â diddordeb yn y Gymraeg, wneud sylwadau ynglŷn 
â'r cynigion hyn. 
 
Cwestiwn 2 
A all y polisi gael ei wella er mwyn cynnwys elfennau a fydd yn helpu i hyrwyddo, 
cefnogi a datblygu'r iaith? 
 
Na: Nid ystyrir ei bod yn briodol cynnwys darpariaethau ynglŷn â'r Gymraeg 
fel rhan o'r cynnig hwn am ei fod yn un cyffredinol a thechnegol ei natur, sy'n 
caniatáu i Weinidogion Cymru lunio gweithdrefnau gwahanol i benderfynu ar 
fathau gwahanol o gynigion ar gyfer ceisiadau cynllunio drwy ddefnyddio is-
ddeddfwriaeth. 
 
 



Cwestiwn 3 
A oes unrhyw risg y gall y polisi gael effaith negyddol ar y Gymraeg? 
 
Na: Bydd y cynnig yn arwain at newid technegol i'r broses o wneud cais 
cynllunio, gan roi'r gallu i Weinidogion Cymru gynnwys gweithdrefnau 
gwahanol i benderfynu ar fathau gwahanol o gais cynllunio drwy is-
ddeddfwriaeth. Ni fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar y Gymraeg ac felly ni 
fydd yn cael effaith negyddol arni. 
 
Cwestiwn 4 
A all y polisi gynnwys safonau i'w cyflawni a / neu dargedau er mwyn helpu i fesur 
llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg? 
 
Na: Bydd y cynnig yn arwain at ychwanegiad technegol i'r broses o wneud 
cais cynllunio, gan roi'r gallu i Weinidogion Cymru lunio ffyrdd gwahanol o 
benderfynu ar geisiadau cynllunio. Darpariaeth gyffredinol fydd y ddarpariaeth 
hon ac fel y cyfryw, ni fydd yn cynnwys safonau i'w cyflawni a/neu dargedau 
er mwyn helpu i fesur llwyddiant i hyrwyddo'r Gymraeg. 
 
Cwestiwn 5 
A all y polisi arwain at fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle? 
 
Na: Gan fod y cynnig yn un technegol ei natur o ran y broses o wneud cais 
cynllunio ni fydd o gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r 
Gymraeg er mwyn galluogi defnydd cynyddol o'r Gymraeg yn y gweithle, 
megis darparu llinellau cymorth neu Ganolfannau Iaith Gymraeg. 
 
Cwestiwn 6 
A all y polisi eich galluogi i osod amodau (a/neu fonitro'r rhain) o ran y defnydd o'r 
Gymraeg gan drydydd partïon? 
 
Na: Gan fod y cynnig yn un technegol ei natur o ran y broses o wneud cais 
cynllunio ni fydd o gymorth i ddarparu darpariaethau lleol penodol ynglŷn â'r 
Gymraeg er mwyn galluogi’r defnydd o'r Gymraeg gan drydydd partïon drwy 
amodau neu gontractau. 
 
Cwestiwn 7 
A fydd y polisi yn arwain at ddeddfwriaeth sylfaenol neu is-ddeddfwriaeth? 
 
Bydd: Caiff darpariaethau eu mewnosod i ddeddfwriaeth sylfaenol yn Adran 
333 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a fydd yn cyflwyno sail statudol i 
Weinidogion Cymru wneud darpariaethau gwahanol ar gyfer ardaloedd 
gwahanol ar gyfer dosbarthiadau neu ddisgrifiadau gwahanol o ddatblygiad 
drwy orchymyn datblygu mewn perthynas â'r broses o benderfynu ar 
geisiadau cynllunio. Er mai darpariaeth dechnegol gyffredinol ydyw, sy'n 
galluogi gweithdrefnau gwahanol i benderfynu ar geisiadau cynllunio, disgwylir 
y bydd y newidiadau mewn gweithdrefnau cynllunio yn gofyn am gyhoeddi 
dogfennaeth a chanllawiau newydd ar y materion hyn o bosibl. Os caiff 
unrhyw ddogfennaeth/canllawiau o'r fath eu cyhoeddi, byddant yn cael eu 
cyfieithu i'r Gymraeg lle bo hynny'n ofynnol o dan Safonau Iaith Gymraeg y 
Llywodraeth sy'n berthnasol i Weinidogion Cymru.  



 
Rhestr gyfeirio - Atodiad 1 
Dyma ychydig o gamau i chi ystyried eu cymryd wrth gwblhau'r asesiad o effaith: 
 
Iaith fyw ; iaith byw a Chynllun Iaith Gymraeg y Llywodraeth 
 

- Iaith fyw ; iaith byw yma: 
http://cymru.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/strategy/?skip=1&lang=cy 

 
- mae Cynllun Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru ar gael yma: 

http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan1?skip=1&lang=cy 
 
Cwestiwn 1 (arbenigedd) 

- a oes pobl o fewn Llywodraeth Cymru sy'n meddu ar yr arbenigedd sydd ei angen 
arnoch, er mwyn helpu i ddatblygu'r polisi? 

- a oes arbenigwyr allanol y gallech eu gwahodd i helpu i ddatblygu'r polisi? 
- a oes unrhyw ddarparwyr gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r maes polisi a allai roi 

cyngor ar faterion sy'n ymwneud â'r Gymraeg?  
- a oes materion y gallech eu trafod â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, grwpiau 

gwirfoddol Cymraeg (e.e. y mentrau Iaith, yr Urdd, Merched y Wawr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc ac ati) neu siaradwyr Cymraeg yn gyffredinol? 

- a allwch ddod o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch yn y sector preifat neu'r 
sector gwirfoddol? 

- a allwch sefydlu gweithgor y Gymraeg i ystyried yr agwedd hon ar y polisi? 
 
Cwestiwn 2 (gwella polisi) 

- a all y polisi wneud y canlynol 
o gwella'r ffordd y caiff y Gymraeg ei dysgu, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
o annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gartref pan fyddant yn siarad â'u 

plant 
o cynyddu'r ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a ddarlledir yn Gymraeg 
o cynyddu neu wella'r hyn a gyhoeddir yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 
o cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 

Lywodraeth Cymru neu drydydd partïon) 
o gwneud cymunedau Cymraeg eu hiaith yn gynaliadwy (e.e. drwy agor 

neu gynnal cyfleusterau cymunedol; darparu neu sicrhau swyddi; darparu 
tai fforddiadwy) 

 
Cwestiwn 3 (effaith negyddol) 

- a oes perygl y bydd y polisi yn 
o arwain at fwy o fewnfudo i gymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at fwy o siaradwyr Cymraeg yn ymfudo o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
o dileu swyddi mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
o arwain at gau gwasanaethau iaith Cymraeg penodol (megis llinellau 

cymorth neu ganolfannau iaith penodol) 
o arwain at fwy o anhawster i recriwtio siaradwyr Cymraeg (e.e. drwy 

symud swyddi, neu greu swyddi y tu allan i gymunedau Cymraeg eu 
hiaith) 

o arwain at leihad yn y canlynol  
 y ddarpariaeth o addysg cyfrwng Cymraeg 
 y niferoedd sy'n dysgu Cymraeg, boed hynny gan oedolion, pobl 

ifanc neu blant 
 darlledu yn Gymraeg 
 cyhoeddi yn Gymraeg 
 y ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid yn Gymraeg 



 y ddarpariaeth o wasanaethau eraill yn Gymraeg (gan 3ydd 
partïon a/neu Lywodraeth Cymru) 

 cynaliadwyedd cymunedau Cymraeg eu hiaith (e.e. drwy gau 
neu beidio â darparu cyfleusterau cymunedol; colli swyddi; diffyg 
tai fforddiadwy) 

o gwneud trafnidiaeth yn fwy anodd i gymunedau Cymraeg 
o ei gwneud yn haws i fewnfudwyr gymudo i/o gymunedau Cymraeg eu 

hiaith 
 
Cwestiwn 4 (safonau a thargedau) 

- gall safonau ymwneud â'r canlynol: 
o nifer a chanran y staff sy'n siarad Cymraeg 
o nifer a chanran y trydydd partïon sy'n gweithredu yn unol â disgwyliadau 

ynglŷn â'r Gymraeg 
- gall targedau ymwneud â'r canlynol: 

o gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg 
o niferoedd neu ganrannau sy'n gallu siarad Cymraeg 
o niferoedd sy'n cael addysg cyfrwng Cymraeg 
o y defnydd o'r Gymraeg 
o y Gymraeg a'r economi 

- mae ffigurau'r cyfrifiad ar gael yma: 
o http://www.statistics.gov.uk/downloads/census2001/Report_on_the_Wels

h_language.pdf 
- mae dadansoddiad o ddata a wnaed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar gael 

yma: 
o http://www.bwrdd-yr-

iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=66&ncID2=67
&sncID=67&langID=2 

o http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&search=2&ncID=42&ncID2=15
6&sncID=156&langID=2 

- efallai y bydd angen ystyried comisiynu gwaith ymchwil (gan 3ydd partïon a/neu'r 
Llywodraeth) 

- efallai y bydd angen comisiynu gwaith grŵp ffocws 
 
Cwestiwn 5 (Cymraeg yn y gweithle) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- sefydlu llinellau cymorth 
- sefydlu canolfannau iaith Gymraeg penodol 
- annog a chynorthwyo staff i ymdrin â chleientiaid yn Gymraeg 

o wyneb yn wyneb 
o dros y ffôn 
o drwy ymdrin â gohebiaeth yn Gymraeg 
o drwy brosesu ffurflenni, ceisiadau am grant ac ati a gyflwynwyd yn 

Gymraeg 
 
Cwestiwn 6 (trydydd partïon) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- amodau grant: 
o mae cyngor statudol Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt ar ddyfarnu grantiau ar 

gael yma: http://www.bwrdd-yr-
iaith.org.uk/cynnwys.php?cID=&pID=109&nID=2766&langID=2 

- cyflwyno a/neu atgyfnerthu amodau mewn contractau / wrth gaffael 
 
Cwestiwn 7 (deddfwriaeth) 
Efallai y bydd y cwestiwn hwn yn ymwneud â rhai/pob un o'r canlynol:  

- dylai ffurflenni rhagnodedig gael eu rhagnodi yn Gymraeg ac yn Saesneg 
- dylai unrhyw ffurf ragnodedig ar eiriau fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg 



Atodiad 2 
 
Llywodraeth Cymru: Cynllun Iaith Gymraeg 
 
Asesiad o Effaith Polisi Newydd 
  
Enw'r polisi: Bil Cynllunio (Cymru): Caniatáu i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaethau gwahanol ar gyfer ardaloedd a dosbarthiadau gwahanol / 
disgrifiadau o ddatblygiad drwy orchymyn datblygu  
 
Swyddog â chyfrifoldeb: Y Gyfarwyddiaeth Gynllunio: Y Gangen Rheoli 
Datblygu 
 
Nid oes unrhyw gysylltiadau sylweddol rhwng y polisi sy'n cael ei ddatblygu a'r 
Gymraeg. Y rheswm dros hyn yw: 
 
Amcan allweddol y cynnig yw caniatáu i Weinidogion Cymru lunio 
gweithdrefnau gwahanol i benderfynu ar fathau gwahanol o geisiadau 
cynllunio drwy is-ddeddfwriaeth. Ystyrir bod y cynnig hwn yn ddarpariaeth 
dechnegol gyffredinol o ran y broses o wneud cais cynllunio ac felly nid ystyrir 
ei fod yn cael effaith uniongyrchol ar y Gymraeg o ran hunaniaeth a diwylliant 
cymunedau Cymraeg eu hiaith. 
 
 
 
 
 
Enw: Tîm y Bil Cynllunio 
 
Dyddiad: 1 Ebrill 2015 
 
 
 


